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Malmberg

Sanoma Lab/ EdTech Group

Randstad Groep

Kidiyo

Philips Design

Bas Verhoeven
LEAN UX & BUSINESS DESIGNER

Kidiyo
Feb. 2019 - Okt. 2019
Lean UI/UX Designer

Babet Reinders
Director Kidiyo - Ventures One

“Bas is het type lean UX designer dat je ieder (startup) team toewenst: veelzijdig, conceptueel én 
operationeel bekwaam, enthousiast en invoelend in het product. Bas is niet bang zijn tanden te zetten in 
lastige vraagstukken en weet deze ogenschijnlijk moeiteloos te vertalen naar een verhelderend en 
aantrekkelijk design. Bas deed dit niet alleen voor externe uitingen, maar ook voor interne presentaties. 
Daarnaast is Bas gewoon een heel leuk mens en fijne teamspeler, en maakte hij vanaf de eerste dag 
onderdeel uit van onze groep.”

Ik hielp Kidiyo in hun zoektocht naar een nieuw cross media concept en bijbehorend business model. Met 
behulp van fysieke en digitale prototypes en andere lean experimenten wist ik de belangrijkste onderdelen 
van het concept te (in)valideren en verbeteren.

Met mijn brede skill set help ik (corporate) startups 
met het bedenken, ontwerpen en valideren van 

innovatieve concepten, gebruiksvriendelijke interfaces 
en slimme verdienmodellen.

 bas@basverhoeven.me - www.basverhoeven.me

bas@basverhoeven.me - 06 24 1994 24
www.basverhoeven.me

Pagina 1 van 4



Philips Design
Nov. 2015 - Jan. 2018
Lean UX & Product designer

Omna Toshniwal
Strategist & Researcher - Philips

“Bas and I worked together on a healthcare innovation project at Philips (Netherlands), and he was a very 
valuable member of the team. He brought business and lean product development experience to the 
project, and was always a great source of thoughtful and insightful contributions. Other than excellent 
design and experimentation skills, Bas is a reliable team player, and an absolute delight to work with. 
Cannot recommend Bas enough, he'd be a great addition to any team!”

In de startup fase van diverse nieuwe innovatieve b2c healthcare diensten heb ik bij Philips Design vele 
MVP’s bedacht, ontworpen en gerealiseerd om de riskiest assumptions binnen de concepten te kunnen 
(in)valideren.

Sanoma Innovation Lab / EdTech Group
Aug. 2014 - Heden
Founder Listr en co-founder ClipScool

Lassi Kurkijärvi
Head of Sanoma Innovation Lab - Sanoma

"Bas was an integral part of Sanoma Lab, both as a venture co-founder and as a unique individual who 
helped pull the team closer together. His quiet but strong character built cohesion and trust, and he often 
went the extra mile to also help others. He's one the smartest people I know: he doesn't often speak out, 
but when he does, it's worth listening to. Bas was never to claim credit, but often it was him who had 
made sure the project was going forward in leaps and bounds."

Als onderdeel van het Sanoma Innovation Lab heb ik samen met een collega de educatieve startups ‘Listr’ en 
‘ClipScool’ opgezet. Daarbij heb ik allerlei werkzaamheden verricht zoals UI/UX design, experiment design, 
webdesign, concepting, customer development, business development, online marketing, conversion 
optimization en alles wat op dat moment nodig was om de diensten op te zetten. In 2016 heb ik beide 
diensten van Sanoma overgenomen en ondergebracht in de EdTech Group B.V. waar ik 50% eigenaar van 
ben.

Randstad Groep
Mei 2016 - Dec. 2018
Lean UI/UX & Business designer

Martine Reimerink
Teamlead Tomto - Randstad Groep

“Bas is een van de meest veelzijdige designers waar ik mee heb samen mogen werken. In alle fases van 
onze startup bracht Bas zijn kennis en ervaring in; van concept development, tot experiment design en 
prototype creatie, op zowel content als vormgeving. Bas is in staat om snel te schakelen en complexe 
concepten terug te brengen naar eenvoud en een aansprekende gebruikersinteractie. Naast een zeer 
getalenteerde en gedreven professional heb ik Bas leren kennen als een enorm fijne persoon, met 
oprechte interesse, een aanstekelijke lach en groot doorzettingsvermogen. Ik gun elk team een Bas!”

Voor Randstad Groep bedacht, ontwierp en valideerde ik de nieuwe digitale dienst ’Tomto’ en bijbehorend 
verdienmodel. Ik definieerde de riskiest assumptions en key-metrics, deed kwalitatieve en kwantitatieve 
onderzoeken en verzamelde en analyseerde gebruikersdata. Op basis van deze inzichten scherpte ik het 
concept en bijbehorende interface en business model steeds verder aan.
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Uitgeverij Malmberg
Jun. 2008 - Nov. 2012
Interaction designer

Monique Vaanholt
Multimedia Manager - Malmberg

“Bij Uitgeverij Malmberg (Sanoma Learning) heb ik in 2010 en 2011 intensief met Bas samengewerkt. Ik 
ken Bas als een enthousiaste en inspirerende collega die zich altijd voor 200% inzet. Hij heeft een brede 
visie en veel kennis op het gebied van (mobile)devices, vormgeving, ontwerp, techniek, 
gebruiksvriendelijkheid, gebruikerservaringen en gebruikersinteracties. Bas is zeer sterk in het bedenken 
van innovatieve (uitgeef)concepten en als interaction designer in staat deze uit te werken tot 
gebruiksvriendelijke ontwerpen met oog voor de totale gebruikerservaring. Ik heb altijd met bijzonder veel 
plezier met Bas samengewerkt.”

Bij Malmberg heb ik allerlei producten en diensten ontworpen voor leerlingen en docenten in het 
basisionderwijs tot en met het MBO. Van digitale lesmethodes en marketing uitingen tot het bedenken en 
ontwerpen van experimentele concepten als iPad apps die bestaande boeken tot leven laten komen met 
behulp van augmented reality.

Marcel Wouters Ontwerpers
2004 - 2006
Multimedia designer

Verantwoordelijk voor de concepten en realisatie (ontwerp, techniek en vormgeving) van multimediale en 
interactieve uitingen in uiteenlopende kindermusea in binnen- en buitenland. Multimediale uitingen die ik bij 
Marcel Wouters Ontwerpers bedacht en ontwikkelde waren qua vorm en interactie altijd volledig geïntegreerd 
in fysieke objecten en installaties die door mijn collega’s ontworpen werden. Dit zorgde voor speelse 
interacties en boeiende user experiences.
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Opleiding

Multimedia Engineer (particulier, HBO niveau)
College of Multimedia

Succesvol afgerond in 2003.

Skills

UX design
Ik ontwerp betekenisvolle 
gebruikerservaringen en diensten 
waar de doelgroep bewezen iets 
aan heeft.

UI design
Het ontwerpen van 
gebruiksvriendelijke interfaces en 
(micro-) interactions voor allerlei 
digitale toepassingen.

Business design
Het ontwerpen en optimaliseren 
van alle onderdelen van het 
business model. Ik gebruik daarbij 
mijn eigen Startup Canvas.

Prototyping
High-fidelity en low-fidelity 
prototypes maak ik in Principle, 
XD, Axure, Webflow, Invision, of in 
HTML/CSS.

Funnel optimalisatie
Ik experimenteer snel en vaak om 
de meest effectieve en efficiënte 
manieren te vinden om de funnels 
te optimaliseren.

Visual design
Vorm volgt functie maar mijn 
visual designs mogen gezien 
worden.

Nuttig 
maken

UX 
design

Webdesign

ConceptingBusiness-
design

UI 
design

Online
Marketing

Bruik-
baar maken

Verkoop-
baar maken

Aantrekkelijk
maken

Interaction
design

Funnel 
optimalisatie
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