
Dit ben ik 
 
Ik heb mij door de jaren heen ontwikkeld tot een specialist 
in oplossingen. Dankzij mijn ervaringen in diverse functies 
en branches heb ik mij toegelegd op het analyseren 
van processen en het bedenken en implementeren van 
oplossingen voor de vraagstukken die daaruit ontstaan. 
Dit heb ik op verschillende vakgebieden toegepast, maar ik 
haal de meeste voldoening uit het opereren op het snijvlak 
van commercie en IT. Online marketing en E-commerce zijn  
daarbij voor mij de de meest bevredigende richtingen omdat 
deze alles bij elkaar brengen wat ik leuk vind: 
 
• Commerciële wensen vertalen naar een IT platform
• Fungeren als bruggenbouwer tussen alle betrokken partijen 
• Optimaliseren van de front-end UX voor gebruikers
• Optimaliseren van de back-end processen 
• Aansturen van betrokken specialisten (SEM/Grafisch/IT)
• Teambuiling en coaching 
• Strategie en innovatie

In een voortdurend veranderende wereld is het essentieel 
flexibel mee te bewegen met de actuele behoefte. Dat  
betekent dat de organisatie om moet kunnen gaan met 
verandering. Het creëren van draagvlak bij de mensen die de 
verandering moeten uitvoeren is de grootste uitdaging, maar 
mits goed gedaan, geeft het de beste resultaten en de meeste 
voldoening.

 Dit heb ik geleerd 
   
 

Mensen in verandering training
 
Professional Scrum Product Owner training 

NIMA-A

Telefonische communicatie training

Workshop presentaties geven 

Bachelor of Business Administration | European 
University te Antwerpen
 
Schilderen & Etaleren | Nimeto te Utrecht 
 
HAVO | Mgr. Zwijsen College te Veghel
 
Dit heb ik bereikt 
 

Bekijk resultaten bij diverse werkgevers op mijn website.  
www.icreate.nl/behaalde-resultaten/ 
 
Ook referenties van oud-collega’s of mensen waar ik mee  
heb samengewerkt zijn daar te vinden.
www.icreate.nl/wat-zeggen-anderen-over-laurens-van-
heeswijk/

Laurens van Heeswijk 
Technisch commercieële bruggenbouwer
 
telefoon : 06 46 24 42 46 
e-mail   : jobs@icreate.nl

 
 
Links
 
www.linkedin.com/in/laurensvanheeswijk/
www.laurensvanheeswijk.nl

Hobby’s 
Internet • wielrennen • 
bingen • hockeyscheids 
• kookclub • fotografie 
• (jazz)muziek • Apple • 
uitgaan • ontwerpen • 
wandelen met de hond

Vrijwilligerswerk 
Coach arbeidsintegratie 
bij Vluchtelingenwerk 
Nederland (gestopt) 
 
Bestuurslid bij  
Stichting Jazz Veghel  

Clubkascommissie  
Hockeyclub Geel-Zwart



Laurens van Heeswijk 
Technisch commercieële bruggenbouwer
 
telefoon : 06 46 24 42 46 
e-mail   : jobs@icreate.nl

Dit heb ik al gedaan 
 
2019 - 2021 
Projectmanager | Griffioen in vorm BV 
• Projectmanagement van interieurbouw projecten. 
• Technische uitwerking van ontwerpen in 3D ontwerpsoftware. 
• Aansturing van werkplaats en installatie.
• Commercieel contact met de klanten na opdrachtbevestiging
• Optimalisatie van verschillende bedrijfsprocessen en protocollen 

2005 - heden
Eigenaar | iCreate opmaatwerk  
• Marketingstrategie ondersteuning voor MKB bedrijven. 
• Ontwikkeling van huisstijlen, online applicaties en websites. 
• Uitwerken en coordinaite van implementatie (online) projecten. 
• Onderhoud van  (klanten-) websites middels CMS  

2016 - 2017 
Online marketing manager | BadenPlus BV 
• Strategie en uitvoering van de online merkpositionering van Baden+  
• Aansturing (externe) ontwikkeling van het multisite CMS systeem. 
• Uitdenken en (co)creatie van online content.
• Website optimalisatie eigen website en klantensites 

2008 - 2016 
e-Commerce manager | Habufa meubelen 
• Verantwoordelijk voor de alle e-commerce activiteiten van Henders 

& Hazel. 
• Uitdenken webshop platform op basis van bestaand ERP systeem
• Aansturing van het ontwikkelteam van 5 personen voor de websites
• Vinden van strategische partners voor innovatieve toepassingen
• Implemantatie van in-house ontwikkelde tools

• Uitdenken en aansturen van online campagnes en activiteiten
• Verantwoordelijk voor de implementatie van Basecamp als  

projectmanagement tool
• SEO en SEA taken 
• Data analyse en rapportage.

Eerder 
Marketing & Communicatie medewerker | Gerlo Design
Account manager | Frizr reclamemakers 
Technical sales support customer care manager | Kubus informa-
tiesystemen
Projectleider/IT-manager | van Heeswijk decorganisatie
Logistiek medewerker | MARS 
Barkeeper | Diverse horeca gelegenheden

Dit kan ik  

Knelpunten signaleren en oplossen
Marketing strategie en implementatie
Data analyse en interpretatie
Leiding geven & teambuiling
Klantgericht werken
Agile/SCRUM/Projectmanagement

Microsoft Excel/Word/Powerpoint
Adobe Photoshop/InDesign/Illustrator  
CMS systemen
HTML/CSS/XML
Email marketing systemen

Nederlands
Engels
Duits 
Frans

Personalia 
Laurens van Heeswijk 
Cederlaar 17 
5467 HC  Veghel
2 juni 

Verliefd op Martine 
Vader van Thom en 
Lucas

Eigenschappen 
energiek • creatief •  
humoristisch • loyaal 
• collegiaal • flexibel • 
nauwkeurig • autodidact 
• veelzijdig • teamplayer 
• eerlijk • punctueel • 
volhardend • empatisch 
• hands-on • doorzetter 


