
Boekenrodestraat 12 ●  Almere, Flevoland 1333XX ●  0629596167 ● Info@stfoto.nl  

Steven Van de Staak - New media expert 

Werk visie 

Het werken binnen een groot bedrijf is mij erg goed bevallen. Binnen dit bedrijf voel ik me 

thuis als New Media expert op bijvoorbeeld de communicatie, media of IT afdeling. 

 Overzicht 

Afstudeerder aan de Hogeschool van Amsterdam, richting Interactieve Media (HBO) laatste 

jaar. Alles ingeleverd en goedgekeurd, wachten op de eindpresentatie. (99%) 

 

Webdesign/onderhoud, fotografie, video (for web) en 3D visualisaties. 

Aan webdesign werk ik het liefste binnen een CMS of projectleidend. Fotografie, video en 3D 

visualisaties zijn werkzaamheden die ik erg graag uitvoer. Echter kan ik door deze kennis 

goed over deze onderwerpen communiceren met bijv. externe uitvoerders. 

Bij ING Wholesale Banking heb ik onder andere aan het intranet gewerkt. Tot mijn taak 

behoorden verschillende bezigheden van onderhoud, pagina's, genereren,  (visuele) 

content, redesigns, testen tot support naar de business betreffende het CMS of andere new 

media oplossingen. Ik heb een sterke affiniteit met communicatie en nieuwe media. 

Werk ervaring 

 

ING Wholesale Banking Communications (intern)  Feb 2008 - Feb 2009 

Begonnen bij Comms New Media waar ik naast internet bezigheden (CMS) een usability 

project gedaan heb over Wholesale Banking's website. Daarna naar internal comms gegaan   

waar ik intranet content deels beheerde en support naar de business gaf. Ook heb ik een 

wekelijkse e-mail nieuwsbrief opgezet die naar zo'n 3000 top mensen ging. 

ING Renault F1 programme, London. (intern)  Jun 2006 - Feb 2008 

Functioneel en visueel ontwerper ING F1 bookingtool voor het intranet. Communicatief naar 

uitvoerder in Belgie. Daarnaast intranet en video-productie bezigheden.    

 

AIS Lijstenmakerij & More             6 maanden 2006 

Bij AIS werkte ik voornamelijk op de website. Deze heb ik voor zoekmachines 

geoptimaliseerd. Daarnaast hield ik me bezig met andere nieuwe media taken. Fotografie, 

site updaten van content, printen op canvas en het retoucheren van foto's behoorden 

hierbij.

Educatie 

Middelbare school - HAVO (natuur & Techniek) - Oostvaarders college (Diploma) 

HBO - Interactieve media - Hogeschool van Amsterdam (Diploma op korte termijn) 

  



Kennis van 

Html, css     Uitvoerend 

Flash,javascript , php, mysql  Weet hoe het werkt (ooit gedaan) 

Photoshop     Uitvoerend 

3D Studio max    Uitvoerend 

Sony Vegas/DVD Architect   Uitvoerend 

Office (Word, Excel Outlook etc)  Uitvoerend 

(Nieuwe) CMS systemen   Uitvoerend 

 

Nederlands, Engels    Vloeiend 

 

CMS Systemen 

Joomla Wordpress Drupal 

Xoops Stellent Sharepoint 

Smartsite osCommerce A4Y Admin 

 

Overige ervaring 

Fotoshoots (modellen, product, modellenwedstrijd) 

Videoclip (muziek, tv-reclame AIS) 

(Interactieve web) panoramas. 

Video bewerking. 

Video DVD's met menus. 

Canvas printen. 

Moderator/administrator almere4you.nl, 3 jaar. 

Redacteur www.formule1nieuws.nl (NL) en www.idreamto.be (ENG) 

Oprichter Wetshot (jongerenspel in Almere, krant en tv publicaties gehaald) 

Persoonlijke interesses 

(lig) Fietsen, reizen, fotografie, films, lezen, koken, socalizen, Formule 1, 

Fietsvakantie naar Zweden en Duitsland (Trier) ondernomen. 

Referenties 

Referenties beschikbaar na aanvraag. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 


