FEMKE VAN DROOGE
Vision, Concept, Design

15 mei 1982
www.femkevandrooge.nl
femke@femkevandrooge.nl
+31 6 25222548

Over mij

Na 6 jaar lang Lead Designer geweest te zijn in mijn eigen bedrijf zijn mijn zakenpartner en ik onze eigen wegen
gegaan. Nu ben ik klaar voor een nieuwe uitdaging. Ik ben een gepassioneerd en visionair designer en conceptueel
denker, gespecialiseerd in gedragsontwerp. Ervaring met een veelzijdigheid aan projecten, van beeldscherm tot
fysieke producten tot interactieve installaties. Een team-player met veel ervaring in creatief leiderschap, project
management, onderhandeling en communicatie. Analytisch denker die snel in staat is om de kern van complexe
problemen te doorgronden en in woord en beeld uit te leggen aan anderen.

Vaardigheden

DESIGN
Ruime ervaring met concept, UX & UI design voor software, desktop browsers, tablet, mobiel, product design,
fysieke installaties, internet of things applicaties, en (applied) game design.
CONTENT / COMMUNICATIE
Ervaring met het schrijven van rapporten, artikelen, scripts, scenario’s en storyboards. Ervaring met
stemopnames, audio editing en film productie. Uitgebreide ervaring met het geven van presentaties, workshops
en lezingen voor leerlingen, studenten of professionals. Enige ervaring met het opzetten van cursussen of
lesprogramma’s binnen het vakgebied.
PROJECT MANAGEMENT
Ruime ervaring met het werken in teams alsmede het aansturen en richting geven van personeel, freelancers en
ingehuurde partijen. Ruime ervaring met het plannen, offreren en op deadline uitvoeren van verschillende soorten
projecten. Ervaring met het onderhandelen van contracten, processen voor aanbestedingen en
beleidsonderwerpen binnen coalitiepartijen.
TALEN
Nederlands (moedertaal), Engels (vloeiend in spraak en schrift), Frans & Duits (redelijk in spraak en schrift)

Werkervaring

UX Designer / ICT Project Manager / Gastdocent | Freelance | 2017 — vandaag
online portfolio
Als freelance UX designer en projectmanager verantwoordelijk voor de implementatie en het door gebruikers
laten testen van het in bèta-fase verkerend patient-registratie systeem ‘Patient Flow Analytics’ in 8 ziekenhuizen
en 3 ambulance organisaties in Nederland. Taken bestaan uit organisatie, communicatie, troubleshooting en tech
support i.s.m. het ontwikkelingsteam in Amerika.
Als gastdocent op de internationale afdeling van de Hogeschool Utrecht aan het vak ‘Interactive
Experiences’ (opleiding: international communications and media) bijgedragen. Doel van het vak is dat studenten
leren over het proces om tot een interactief concept te komen. Taken bestaan uit advies voor de samenstelling
van het vak en een gastlezing aan de hand van een case study op 16 mei a.s.

Oprichter / Partner / Lead Design | Cooking Fox | 2011 — 2017
Opgericht direct na het afstuderen, groeide het innovatiebureau Cooking Fox uiteindelijk uit tot een bedrijf met
een capaciteit van 5 fte. Persoonlijke taken bestonden uit Sales, Concept & Design Lead, Content Production
(scenario’s, scripts, audio- en filmopnames), Project Management, Financiële Administratie en
Personeelsmanagement, alsmede het aansturen van twee vaste designers en twee vaste developers en een
wisselende groep van freelancers en ingehuurde derden.
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Opleidingen

MA Design for Digital Cultures
Open University of London (i.s.m. HKU), 2010-2011
BA Interaction Design
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, 2007-2011
Kunstmatige Intelligentie (niet afgerond)
Universiteit van Amsterdam, 2004-2006
Geneeskunde (niet afgerond)
Universiteit Utrecht, 2001-2003
VWO Gymnasium
Gemeentelijk Gymnasium Hilversum, 1994-2000

Awards

Europeana Creative Award | 2014
Categorie Toerisme, voor de mobiele app ‘Buitenplaats Mobiel’ voor o.a. Society of Play.
IoT Award | 2013
IoT Public Award voor de categorie Enterprise, voor het cloud platform ‘Zatar’ van Zebra Technologies.
iZovator Award | 2011
Award voor het beste idee voor de zorg in de Gooi en Vechtstreek, met mobiele app en afstudeerproject “Vinni”.
HOT100 | 2011
HOT100 is een jaarlijkse lijst van de 100 meest veelbelovende afstuderende media-designers.

Overig

Gemeenteraadslid & fractievoorzitter in Hilversum | PvdA | 2018 - heden
www.pvdahilversum.nl
Lijsttrekker in de campagne en leider van de tweemansfractie in Hilversum. Ik werd benoemd als lijsttrekker nadat
er onenigheid was in de afdeling en had als voornaamste taak om weer een club te smeden die als team kan
opereren en naar voren kan kijken. Ondanks één zetel verlies bij de verkiezingen is de interne omvorming goed
gelukt.

Hobbies

Songwriting, zingen, piano en viool spelen, kitesurfen, mijn hond Mila de Shetland Sheepdog
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