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WIE BEN IK
Ik ben een enthousiast technologie
ondernemer geboren te Leiden. Ik heb een
master opleiding digitaal media ontwerpen
gevolgd en afgerond aan de Hogeschool
voor de Kunsten te Utrecht. De master was
een samenwerkingsverband tussen de HKU
en de universiteit van Portsmouth in
Engeland. Ik ben woonachtig te Amsterdam.
Ik heb een grote passie voor user centered
design, design trends en nieuwe
technologie. De context waarin ik dit het
liefste doe, is, om het dagelijks leven van
mensen om ons heen een stukje makkelijker
te maken.

WAT DOE IK
Ik ben een empatisch designer pur sang.
Groot fan van waarom-vragen. Wanneer de
antwoorden op waarom-vragen kloppen, is
het geweldig om oplossingen te bedenken
en te valideren. Designen is mijn manier van
werken waar ik mij goed bij voel.
Na jaren ervaring in het veld ben ik zo
langzamerhand mijn eigen design systemen
aan het maken en transformeer ik mezelf tot
UX coach en co-creatie facilitator. Waarin we
- wat maken we en waarom - binnen
groepen de focus heeft.

Mijn laatste telg in mijn design tools is de UX review in video - Hierin combineer ik
video en voice-over om usability &
experience problemen te identificeren en te
verbeteren. #realtime
Ik ben gefascineerd door blockchain
toepassingen en interfaces die het
conversatie principe gebruiken. Met de
opkomst van blockchain lijkt het net alsof we
een nieuwe doos aan lego steentjes hebben
gekregen, echter wel van het type serious
play.
Spannende tijden!

Het -hoe-maken-we-het (Agile/Scrum), is
voor mij een #nobrainer; het is wat in multidisciplinair team gemaakt wordt, wat
belangrijk is; een naadloze experience welke
verbaast en verwondert. Ik ben een groot
voorstander van design thinking en cocreatie, waarbij ik via co-creatie ook de
leidende klantgroepen in het design proces
betrek.
Ik voel me thuis in een lean en iteratieve
werk-omgeving. Alle concepten zijn een
aanname, totdat ze gevalideerd zijn, waarbij
het-niet-gelijk-hebben tijdens het
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validatie-proces het uitgangspunt is. Door
mijn technische achtergrond ben ik ook
goed in te zetten tussen design en techniek.
Een programmeur ziet het toch vaak anders
en samen komen we ter plekke tot een
oplossing, of geef ik een aanzetje om toch
net iets beter het design te volgen.
Een project zonder design principes is in
mijn ogen onmogelijk.

WAT HEB IK TE BIEDEN
In mijn rol als UX/UI Designer (Digital
Product Designer) heb ik een doel: Een
memorabele en betekenisvolle ervaring
creëren voor de eindgebruiker, door deze
over te halen om sprongen van vertrouwen
te nemen, welke hij of zij nog niet eerder
heeft genomen.
Mijn expertise:
- Prototyping + user research. (Papier,
Invision, Interviews etc.)
- Interaction design, information
architecture en responsive design.
- Brand identity development
(Online product karakter.)
Het internet blijft ons verbazen. Het is
bijzonder om te zien hoe dit medium onze
manier van communiceren en werken
verandert.

Hoe kan je zonder design principes
bepalen wat een goed of slecht idee is? Het
is een geweldige tool, niet alleen om het wat - beter te definiëren, designs te toetsen,
maar ook om stakeholders in een vroeg
stadium erbij te betrekken. Mooi om te
ontdekken dat het werkveld volwassen
wordt.
Mijn mantra: “Focus je niet alleen op de
klantbeleving, betrek je klant in het proces”.
Hoe het impact heeft op onze samenleving.
Ethiek en moraal worden echter ook steeds
belangrijker, omdat we van centrale- naar
decentrale systemen aan het bewegen zijn.
(Cq. Trustless, permissionless, attention
economy)
Ik ben een echte team-player. Eerlijk, to the
point en sta altijd in dienst van de optimale
klantbeleving. Ik werk het beste in
multidisciplinaire teams. Collega’s zeggen,
dat ik een drijvende kracht ben in teamwork. Ik voel me aangetrokken tot mensen,
die openstaan om gezamenlijk te leren.
Heb je een mooie opdracht, leuk! Zullen we
verder sparren in een gesprek?
Niels Kijf
06 5 163 0 162
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FREELANCE ERVARING
2017 (Autonoom)

TravelTube (Concept / Conversational UI)
UX Review in video
E-book Design principles
Design principles Workshop

2014-2015

HERONTWERP KIESKEURIG
Herontwerp van gehele platform; interactie ontwerp,
visual design en merkidentiteit van kieskeurig
international. (Alle disciplines, sturing op analytics
data)

2016 Q1-Q2

AKZONOBEL - FLOURISH
Begin 2016 hebben we het wereldwijde
consumenten e-commerce platform gemaakt,
waarbij we starten met een pilot in 5 landen.
Mijn rol was lead visual design en interactie design
voor de UI Toolkit. (Atomic Design)
2016 Q2-Q4

AKZONOBEL - PAINTERS
Vanaf de zomer 2016 hebben we het wereldwijde
e-commerce platform voor professionals gemaakt.
Mijn rol: interactie-design, visual design. Usability
testing werd uitgevoerd met groepen schilders. Op
papier en met invision.
2015 Q4

HERONTWERP KAMERNET
Herontwerp interactie ontwerp en visual design voor
verhuurder en huurder.

2011 - Present

UX/UI AT NIELSKIJF.COM
Ik werk user centered en betrek graag
eindgebruikers in user experience design werk. Ik
ben ook visual designer, dit geeft mij het voordeel
dat ik ook wireframes uit kan werken in designs en
prototypes. Ik werk graag samen.
2012

UX/UI AT ISOBAR
Herontwerp van de interactie patronen en user
experience van de Bijenkorf apps.
2003-2011

CREATIVE DIRECTOR AT SENSE STUDIOS
Als mede-oprichter heb gewerkt aan verschillende
creatieve digitale concepten en interactieve
producties voor o.a. ANWB, Beeld & Geluid, De
Bijenkorf, KLM, TNO, UPC, Volvo, Triumph, AD,
Sanoma, Douwe Egberts en Libelle.

NIEUWE PRODUCTEN
Op het moment hou ik me bezig met het
schrijven en ontwikkelen van een e-book
over design principes en als afgeleide hierop
de workshop: Design principes voor teams
en stakeholders. Beide met de premisse:
betekenisvol design. Design principes zijn
een geweldige tool voor stakeholderalignment, maar ook heel goed

toepasbaar voor creative-direction in
methodieken zoals design thinking en cocreatie. Vaak leidt het werken binnen een
collectief bepaald kader, tot betere
resultaten. Ik ben er van overtuigd dat elk
digitaal product of ecosysteem zijn eigen
design principes en design systeem nodig
heeft.
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IK GELOOF IN LEVENSLANG LEREN
‘Degene die denkt alles te weten, moet vast verkeerd geïnformeerd zijn’. Het digitale
medialandschap verandert snel, dit wordt gevolgd door nieuwe inzichten en nieuwe
manieren van werken. Ik voel me thuis in een omgeving waar verandering de norm is. Ik
ben Start-up minded en praktijkgericht. Ontwerpen, onderwijzen, (samen)leren en coachen.

WAAR HEB IK GELEERD?
2011 - Present

UX/UI AT NIELSKIJF.COM

1998 - 2002

HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN
UTRECHT

Ik ben overgestapt van PC naar MAC. Van Adobe
Photoshop naar Sketch en Principle for mac. Van
wireframe naar iteratief ontwerp en prototypes. Ik
kijk uit naar Invision Studio, welke hopelijk design,
interactie, animatie en prototyping eindelijk in één
pakket bij elkaar brengt.

SENSE STUDIOS

2005 - 2011

Co-founder en team-lead. User experience design,
interaction design, graphic design, web design,
visuele communicatie, video en motion-graphics.

VJACADEMY & VEEJAYS.COM

Master Digital Media Design (EMMA)

2002 - 2011

Ik ben visueel producer geweest tot 2008. Deze
kennis helpt me vandaag de dag animatie en
interactie te combineren. Na drie jaar veejayen op
grote evenementen (2005-2008) besloten we ons
meer te richten op internet en video. We besloten
veejayen door te zetten in de VjAcademy en ons zelf
te richten op Sense Studios. Op deze manier konden
we onze opgedane kennis overdragen. Ik heb in
deze periode 25+ studenten opgeleid.

Vertel het me en ik vergeet het,
Laat het me zien en ik onthoud het,
Betrek me en ik begrijp het.
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REFERENTIES
“Goede analytische interactie ontwerper, welke
wireframes ook uit kan werken in strakke designs.”

SANDER VERHOF

2013 / VLIEGFABRIEK

NATIONALE SUCCES AWARD 2013
2010

Operations Director / sanderverhof@gmail.com

ACCENTURE AWARD · DIGITAL HOME 2010

“Niels is een echt digitaal en creatief professional.
In alle projecten waarin we met hem werkte liet hij
altijd zijn toegepaste creativiteit zien. Altijd aan de
bal, probleem oplossend waar nodig. Een echte
team-speler.”

2008

UITP YOUTH AWARD · BESTE GAME
2007

GOUDENSPIN 2007 · BESTE GAME

GUIDO KLOEK
Managing Director at Bigshots / Story Lane - guido@bigshots.nl

NIELS KIJF OP SOCIAL MEDIA
LINKEDIN

https://www.linkedin.com/in/nielskijf/
TWITTER

@nielskijf
WEBSITE

https://nielskijf.com
OF BEL ME!

+31 (0) 6 5 163 0 162

Ik kijk uit naar onze samenwerking!

