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Persoonlijke gegevens
naam
geboortedatum
adres

Jarón Barends (m)
9 juli 1970
Prinses Beatrixlaan 22
3972 AN Driebergen - Rijsenburg

mobiel

06 – 246.20.822

e-mail

jaron@jaron.nl

portfolio
weblog

jaron.nl
jaron.nl/blog
Hieronder kun je mijn werkervaring bekijken. Maar om een indruk te krijgen van wat me nú bezighoudt
kun je misschien het allerbest kijken naar de links en podcasts die ik bookmark, of naar wat ik schrijf
op mijn weblog of Twitter.

Werkervaring
Nov 2009 - Heden

Maker van Twimply – privé project
Twimply.com - Twitter web app. Oorspronkelijk gericht op low-end smartphones, maar met
extra features voor betere devices d.m.v. progressive enhancement. Features o.a. saven
van links in Instapaper en Delicious, inzicht in followers, omzeilen van oAuth, vertalen van
tweets. Nadruk op eenvoudige en gebruiksvriendelijke interface.

Apr 2008 – Heden

Senior Interaction Designer / Frontend Developer – Vara omroepvereniging, Hilversum
Verzorgen interactie ontwerpen en frontend code van websites (html, css, js, jQuery,
actionscript). Projecten onder andere:
§ Generiek framework voor programma websites: Flexibel grid met herbruikbare
componenten om eenvoudig sites met diverse vormgevingen op te kunnen zetten
§ jQuery plugins: diverse plugins (image slideshow, livesearch, searchfilter, etc)
§ HumorTV redesign: Aansturen usability onderzoek, maken Interactie Ontwerp; deels
vernieuwen bestaande frontend code
§ Vroege Vogels Gallery: Foto gallery voor de Vara’s het natuur- en milieuprogramma
Vroege Vogels, waar bezoekers hun eigen natuurfoto’s kunnen uploaden.
§ Kassa redesign: (Mede) ontwikkeling concept en interactie ontwerp; aanscherpen en
accorderen grafisch ontwerp en FO
§ Vara videoplayer: Plugins en skins voor de jwPlayer – de meest gebruikte open source
flashplayer op het internet

Apr 2006 – Apr 2008

Coördinator Nieuwe Media Studio – Vara omroepvereniging, Hilversum
Verantwoordelijk voor (laten) ontwikkelen, realiseren en beheren van concepten,
vormgeving en techniek van alle websites van de Vara, gezamenlijk goed voor ca.
1,8 miljoen unieke bezoekers per maand (in top 20 van meest bezochte .nl-domeinen).
§ Leiding geven aan en inhoudelijk aansturen van groeiend team van 6-10 medewerkers:
ontwerpers, front- en backenddevelopers, webmasters en externe medewerkers;
§ (Mede) ontwikkelen en aanscherpen van concepten, functioneel ontwerpen en

vormgeving;
§ Inhoudelijk aansturen externe partijen;
§ Bewaken kwaliteit bestaande websites en signaleren van nieuwe kansen;
§ Advisering Hoofd Nieuwe Media over te volgen strategie;
§ Begeleiden overgang naar nieuw Content Management Systeem (Typo3);
§ Gerealiseerde websites door mijn afdeling o.a. humortv.nl, vara.nl,
De Wereld Draait Door, TV-moment van het Jaar, Pauw & Witteman, Vroege Vogels.
Mrt 2004 – Apr 2006

Webdesigner / developer – Vara omroepvereniging, Hilversum
Vormgeven en realiseren van diverse websites van de Vara:
§ Frontend development: bouwen van websites in html, css, javascript en flash;
§ Ontwikkeling in toenemende mate volgens webstandaarden en best practices
(semantisch correct, graceful degradation etc);
§ Backend development: bouwen van op maat gemaakte Content Management
Systemen; realisering koppeling met frontend in php, mysql, jsp en mmbase;
§ Verzorgen van interactie ontwerpen;
§ Vervaardigen grafische vormgeving;
§ Gerealiseerde websites o.a. vara.nl (prototype en flv-player), cabaret portal, discussieen debatportal, papaul, extranet voor verenigingsraad.

Jul 2002 – Mrt 2004

Webdesigner / developer – Tripany, Den Haag
Ontwerpen en programmeren van diverse websites en webbased applicaties:
§ Frontend development: bouwen van websites in html, css, javascript en flash;
§ Backend development: bouwen van op maat gemaakte Content Management
Systemen; realisering koppeling met frontend in php en mysql;
§ Verzorgen grafische vormgeving;
§ Gerealiseerde websites voor o.a. uitzendbureau unique.

Mrt 2002 – Jun 2002

Stagiair – Zicht, Rotterdam

Mei 1998 – Jan 2002

Architect – Bear Architekten, Gouda

Mrt 1996 – Mei 1998

Architect – Atelier Bouwkunde, Rotterdam

Opleiding
1999 - 2002

Advertising / grafische vormgeving (deeltijd) – Willem de Kooning Academie, Rotterdam
(2e jaar behaald)

1988 - 1995

Bouwkunde (richting architectuur) – Technische Universiteit, Delft (diploma behaald)

1990 - 1991

Werktuigbouwkunde – Technische Universiteit, Delft (propedeuse behaald)

1982 - 1988

Atheneum – St-Ignatius College, Purmerend (diploma behaald)

Cursussen
2008

Creativiteitstechnieken & conceptontwikkeling – Joshua

2008

Verbeter uw website met Sitestat – Nedstat Academy

2008

Werken met Sitestat – Nedstat Academy

2007

Aansturen zonder strepen – Media Academie

2006

Ajax programming – Twice IT

2006

Typo3 sitebouw voor ontwikkelaars – Alternet

Programmeerkennis
html

zeer goed

css

zeer goed

javascript

goed

jQuery

redelijk – goed

actionscript (1, 2, 3)

goed

php

redelijk

mysql

redelijk

mmbase

redelijk

jsp

matig

Overig
Taalvaardigheden
Nederlands

Vloeiend

Engels

Zeer goed

Frans

Goed

Duits, Spaans

Redelijk

Nepalees, Italiaans, Russisch

Beginnersniveau

Hobby’s
Theatersport (toneelimprovisatie), programmeren, sporten, taal.

