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Roos Groeneveld
Tarthorst 115
6708 HG Wageningen
0317 - 423756
06 - 48959418
7 augustus 1980
Gehuwd
info@roosmedia.nl
http://nl.linkedin.com/in/regroeneveld
http://twitter.com/roosmedia
Enthousiast, leergierig, aanpakker, empatisch, luisteraar, ambitieus, klantgericht,
pionier, maatschappelijk betrokken, sportief, lef, vakvrouw

Opleidingen
Master Nieuwe Media en Digitale Cultuur Universiteit Utrecht, 2005-2007
Bachelor Theater-, Film- en Televisiewetenschappen Universiteit Utrecht, 2002-2005
Propedeusejaar Nederlands Recht Universiteit Utrecht, 2001-2002
VWO Voortgezet Wetenschappelijk Onderwijs R.S.G. `t Pantarijn Wageningen, 1993-2000
Cursussen en beheersing programma’s, diploma’s en certificaten
Luisteren Groepstraining door Corine Jansen, Chief listening officer Umc St Radboud, augustus 2013
Onderhandelingstechnieken MEC training en advies, januari 2013
Certificaat usability voor mobiele apparaten Opatel opleidingen, maart 2012
Certificaat vierdaagse training interaction design Lectric, februari 2010
Zo’n voorzitter wil ik zijn Vergaderen doe je zo, september 2012
Tmap next test engineer Polteq software testing, certificaat behaald 16 april 2012
Training projectmanagement basis Wageningen UR, oktober 2009
Instructie verantwoord alcoholschenken (IVA) Iriszorg, certificaat behaald oktober 2009
Rijbewijs B voor personenauto, 14 maart 2005
Practicum nieuwe media Universiteit Utrecht, studiejaar 2004-2005
Basiscursus website bouwen HTML en CSS, Universiteit Utrecht, 2004
Blind typen Cultureel studentencentrum de Uitwijk, diploma behaald februari 2003
Microsoft office Word, Excel, PowerPoint, Visio, studiejaar 2003-2004
Interaction designer / Functioneel ontwerper / User interface specialist & eigenaar RoosMedia,
maart 2012-heden
Het ontwerpen en verbeteren van (web)design, informatiestructuur/ functioneel ontwerp en user interfaces
van digitale producten door middel van onderzoeken van (business/ user) requirements en
gebruikerstesten (scenario’s, persona’s, cardsorting, brainstormsessies) met als resultaat rapportages
rondom gebruikerstesten, wireframes van schermen en expert review rapportages m.b.t. usability,
toegankelijkheid (W3C richtlijnen), beschikbaarheid en functionaliteit van digitale applicaties
 Vital Innovators Expert review voor www.zorginnovatie.nl
 Ecofys Requirements management, informatieanalyse en functioneel ontwerp voor CATO site
 VitalinQ Expert review voor healthcare applicatie gericht op tablet en desktop.
 NIOO-KNAW Licht op natuur projectwebsite Interaction design en projectmanagement
 Easygenerator e-learning webapplicatie Interaction design, functioneel ontwerp
 Prorail Gebruikerstests afnemen met vier gebruikers voor een nieuwe webapplicatie
 HIP - Healthcare Innovation Portal Expert review usability & interaction design
 Radboud REshape & Innovation Team e-Health projecten met “de patiënt als partner.”
Facetalk.nl: Projectmanagement rondom nieuwe website Gamelab Vergroten van de impact van
toegepaste games binnen de gezondheidszorg.

 HR Organizer BV hr-software Testen en optimaliseren van de informatiestructuur en user
interface. Requirements analyseren en vertalen naar ICT. Mock-ups ontwikkelen & SEO advies
 Ergo Optima - Mijn fysio online Website testen op usability, interaction design, functionaliteit
en informatiestructuur. Aandacht voor marketing en uitstraling
 Ontwikkelen back-end website: HTML, CSS, Php basis, Cms’en Wordpress, Mediawiki, Drupal
 Expert reviews voor ruim 40 andere websites
Informatieanalist intelligent systems
Wageningen University & Research, Food & Biobased Research, maart 2008 tot maart 2012
Informatieanalyse & kennismodelleren richt zich op informatie beschikbaar, deelbaar en vindbaar maken
voor specifieke gebruikers binnen de agro-technologie en voedingssector
 Nationaal Modellen en Data Centrum (NMDC) Kennissysteem voor het Planbureau voor de
Leefomgeving op basis van semantische MediaWiki (front-end en back-end)
 High Tech Europe Europees project voor kennisdelen binnen de voedselverwerkingindustrie.
Applicatie met semantische zoekfunctionaliteit, gebaseerd op ontwikkelde RDF/OWL ontologie
waarbij user interfaces zijn ontworpen en gebruikersonderzoeken zijn afgenomen.
 Sustainable Trade Kennisacquisitie en –modellering (mbv literatuuronderzoek en interviews) om
een keteninformatiesysteem te ontwikkelen voor de fruithandel tussen Zuid-Afrika en Nederland
 Vleesvervangers Ontwikkelen applicatie met CMS Drupal, opbouw structuur en lay-out interface
 Restaurant van de Toekomst Interaction design voor (zelfbediening) kassasysteem
 Kennisplatform Koudecentraal Kennissysteem op basis van semantische MediaWiki m.b.v.
informatieanalyse, interaction design, projectmanagement, marktonderzoek (interviews) en O.C.R.
 Emerging risks Informatiesysteem naar vroege detectie van risico’s binnen de voedselketen.
Afnemen interviews, kennis modelleren, ontwikkelen van een ontologie met RDF/OWL
 Allerlei projecten functioneel ontwerp interfaces, gebruiksvriendelijkheid en gebruikerservaring
verbeteren door middel van informatieanalyse en interactie verbeteringen
Medewerker zoekmachine-optimalisatie (SEO), Research & Development (R&D)
Onetomarket Arnhem, oktober 2006 tot februari 2008
Verscheidene commerciële websites geoptimaliseerd voor natuurlijke zoekmachine resultaten. Onder
andere op basis van de volgende expertises:
 SEO - content optimalisatie op basis van de juiste zoektermen
 Technische optimalisatie met onder andere de paginastructuur aanpassen, het valideren van de
website en aanpassingen doen in de structuur en het ontwerp
 Linkbuilding zowel het organisch verloop positief beïnvloeden als technische aanpassingen bij
interne en externe links
 Benchmark & resultatenonderzoeken
 Onderzoek naar factoren die gebruikerservaring beïnvloeden Master Thesis User Experience
Model geschreven, optimalisatie van gebruikerservaring digitale interfaces.
Vrijwilligerswerk projecten, Wageningen en Utrecht, 2002 tot heden
 Shout Wageningen Medeoprichter, bestuurslid, barcoördinator, vrijwilligerscoördinator,
introgroep-begeleider. Huidig: contactpersoon asielzoekers ondersteunen met lhbt-vraagstukken.
Fondsenwerving, strategie uitzetten, visie ontwikkelen, adviseur, enthousiasmeur
 Young AFSG Medeoprichter jongerentak medewerkers binnen AFSG, meedenken over strategie,
organiseren workshops, rondleidingen, netwerkbijeenkomsten
 Sociale Commissie Bewonerscommissie SSH Utrecht (Conflict-) bemiddeling tussen bewoners
studentencomplex Ina Boudier Bakkerlaan, Utrecht
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