
 
 

 

 

 

 

Contact 

Lijsterbes 50,  

1853 AC Heiloo 

06 – 23.55.83.99 
 

27 januari 1968 
 

Rijbewijs B +  

/in/renatesombroek/ 

renate.sombroek@gmail.com 

https://magzymize.nl 

 

Opleiding 

TU DELFT – DELFT  

Industrieel Ontwerpen 
1987–1993 
 

PCC – ALKMAAR 

Atheneum B 

1980–1986 

 

Talenkennis 

Nederlands   ●●●● 

Engels   ●●●○ 

 

 

Computerkennis 

●●●  WordPress, Magzmaker, 

Adobe Photoshop, Procreate 

Windows & Office 365, Axure, 

Teamwork, Slack, MailChimp, 

Spotler, Mailerlite,  

●●○  HTML, CSS, Balsamiq, 

Heidi SQL, Drupal, SharePoint 

Google Analytics, XAMPP 

●○○  Adobe Illustrator, 

Google Adwords, Google Data 

Studio 

 

 

 

 

 

 

●    WERKERVARING 

1999-2020 FULLMOON SIMPLY INTERACTIVE, AMSTERDAM 

Internetbureau gespecialiseerd in de online communicatiemix van 

websites, apps, digitale magazines en nieuwsbrieven.  

Klanten: Movies that Matter, Nationaal comité 4 en 5 mei, ASN 

Bank, Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Amsterdam e.a.; 

• Project management digitale projecten: websites, 

webapps en online magazines. Offertes, aansturen 

ontwikkelteam, planning en budget bewaken.  

Customer succes management: support en advies 

toepassing CMS, optimalisatie, SEO en toegankelijkheid. 

 

• Interaction design. Persona’s en user journeys in kaart 

brengen, workshops, gebruiksonderzoek, prototyping. 

 

• Content marketing. Schrijven van nieuwsberichten en 

blogs, handleidingen, verzorgen van e-mailings. 

 

• Hands-on productie online magazines en websites. 

Vormgeven, installeren en inrichten van websites. 

Templates, pagina’s en animaties maken voor digitale 

magazines.  

 

1993-1999 EXPLAINER DC, AMSTERDAM 

Multimedia bureau voor CD-i en CD-rom producties, werkzaam bij 

de unit met een focus op digitale trainingen / e-learnings. 

Klanten: Mercedes, Cinop, AH, LSOP e.a. 

• Project management multi-media projecten, 

interaction design en user interface ontwerp  

 

●    CURSUS & TRAINING 

2018 ZILVERLINE – Certified Scrum Product Owner 

2012 U2U – Microsoft SharePoint 2010 - Technology Overview 

1999 UNIVERSITEIT VAN UTRECHT – Ontwerp van leersituaties  

RENATE SOMBROEK 

Projectmanager | Interaction designer 

 

Erboven uitspringen qua creativiteit, kwaliteit en klanttevredenheid is waar ik voor 

ga. Afwisseling in mijn werkzaamheden en iedere dag iets bijleren is waar ik blij 

van word. Ik ben een no-nonsense doorpakker met de ambitie om de klant te 

verrassen met een resultaat dat boven verwachting is. Geef me een project en ik 

zorg ervoor dat het voor elkaar komt. 

CV 
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Hobby’s 

Lezen, schilderen, reizen 

zwemmen, fotoboeken maken, 

musea, veilingen bezoeken 

        Nationaal Atelier 

 

“Je kunt complexe zaken 

creatief weergeven, 

bijvoorbeeld met 

ingewikkelde data mooie 

grafieken maken. Je 

combineert creativiteit 

met de eigenschap om 

lastige dingen uit te 

zoeken.” 

Oud-collega 

 

“Je bent een kei in 

dingen organiseren en 

plannen. Dat doe je 

gedegen en goed en je 

bent daarnaast ook heel 

goed in gestructureerd 

informatie verwerken. 

Ik ken echt niemand die 

dat op die manier kan.” 

Oud-collega 

 

●    NEVENACTIVITEITEN 

2018-heden Ledenadministratie Dojo ‘t Loo – 300 leden 

• Verwerken van aan- en afmeldingen, verzorgen e-mailings, 

eerste aanspreekpunt voor vragen. 

 

2016-2018 Organisatie zomerkamp Dojo ‘t Loo – 100 kinderen 

• Organisatie 2-daags zomerkamp voor 100 kinderen: poster- en 

flyerontwerp, verzorgen communicatie met kinderen, ouders, 

trainers en vrijwilligers, verzorgen catering, hand- en 

spandiensten tijdens het kamp.  

 

2011-2013 MR-lid (secretaris) - OBS de Springschans 

2009-2011 Lid ouderraad - OBS de Springschans 

●    CREATIEF CV    

 

 
 

 

 

https://magzymize.nl/wp-content/uploads/2020/09/cv-creatief-RenateSombroek.pdf
https://nationaalatelier.nl/kunstenaar/334/renate-sombroek
https://magzymize.nl/wp-content/uploads/2020/09/cv-creatief-RenateSombroek.pdf
https://nationaalatelier.nl/kunstenaar/334/renate-sombroek

