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Persoonlijk
Naam:

Daphne Otterloo

Geboortedatum:

30-03-1990

Geboorteplaats:

Voorburg

Adres:

Van Aalstlaan 520
2722 SB, Zoetermeer

E-mail:

daphneotterloo@gmail.com

Profiel
Op de opleiding Communicatie en Multimedia Design kwam ik er al snel achter dat
ik wat we hadden bedacht ook daadwerkelijk wilde gaan maken. In teamverband
nam ik daarom vaak de technische taken op me. Tegenwoordig ben ik nog steeds
graag betrokken in het voortraject, maar ben ik toch het liefste bezig met het
realiseren van de ideeën van het creatieve team.
Ik ben op zoek naar een baan waarbij ik veel kan leren van mijn collega’s op het
gebied van Javascript frameworks/oplossingen om mooie interactieve websites te
maken.
In mijn vrije tijd speel ik graag bordspellen, ben ik aan het koken en maak ik graag
verre reizen. Bovendien sport ik twee keer in de week. Ik ben anderhalf jaar
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geleden begonnen met bootcamp en sinds kort doe ik aan kickboksen.
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Vaardigheden
Hieronder een overzicht van mijn vaardigheden van beginner tot expert.
HTML(5)

Github

CSS/ SASS/ Compass

jQuery

Gulp

PHP

Responsive Webdesign

Terminal

Sketch

Ruby on Rails

Photoshop

React

Illustrator

SCRUM

Wordpress

Trello

Werkervaring
Jul 2012 — heden

Hoppinger

Rotterdam

Medior front-end developer en teamcaptain

Feb 2012 — Jun 2012

Zicht Online

Rotterdam

Afstudeerstage responsive webdesign

Sep 2011 — Jan 2012

Informed Consulting

Capelle a/d IJssel

Content beheerder afgewisseld met front-end
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development
Sep 2011

PICNIC

Amsterdam

Vrijwilliger op PICNIC 2011

Aug 2010 — Dec 2011

MCW Studio’s

Rotterdam

Front-End Development en Webdesign (eerst stagiaire,
daarna oproepbasis)

Okt 2009 — Jul 2010

Hogeschool Rotterdam

Rotterdam

Peercoach eerstejaars studenten
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Opleidingen
2008 – 2012

HBO - Communication and Multimedia Design

Rotterdam

Hogeschool Rotterdam
Minor User Experience & Interface Design

2002 – 2008

VWO - Erasmus College

Zoetermeer

Profiel Cultuur en Maatschappij

Cursussen
2016

Optimaal Talent
Tweedaagse cursus leidinggeven

2015

NIBHV
Bedrijfshulpverlening

2010

Hogeschool Rotterdam
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Training peercoach
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Laatste projecten
Medio 2015 - Erasmus Recruimtent Platform
De twee grootste studentenorganisaties van de Erasmus
Universiteit Rotterdam, EFR en STAR, organiseren
jaarlijks de Erasmus Recruitment Days (ERD), het grootste on campus recruitment
event van Europa. Hier ontmoeten studenten en bedrijven elkaar tijdens diverse
activiteiten.
Mijn rol in dit project
Op het eerste gezicht lijkt de website voor het Erasmus Recruitment Platform een
overzichtelijke website, maar zit vol met zowel uitdagingen voor zowel interactie en
techniek. Ik niet alleen verantwoordelijk voor alle front-end werkzaamheden, maar
heb ik ook gefungeerd als brug tussen techniek en ontwerp.
Grootste uitdagingen
Dit project had twee grote uitdagingen voor de front-end: de homepagina met zijn
bijzondere vormen en de beheeromgeving. De homepagina heb ik gemaakt door
gebruik te maken van SVG’s. Kleine bestanden met enorme flexibiliteit.
De uitdaging in de beheeromgeving kwam omdat we te maken hadden met 3
gebruikers: een student, een bedrijf en de beheerders. Het budget was beperkt
waardoor de keuze was gemaakt om de hele website responsive te maken, behalve
voor de beheerders.
Wat zou ik nu anders doen?
Ik zou een aantal BEM-principes beter willen toepassen. Hierbij moet wel de
afweging worden gemaakt wat je in de CSS plaatst en wat in de HTML. Ik kan dit
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niet beter uitleggen dan met een quote van Stephen Hay: "HTML is now your closet.
Your room looks nice but your shit is in your closet."
Bekijk het project op
http://www.erasmusrecruitmentplatform.nl/
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Eind 2015 - HVC KringloopEnergie
HVC KringloopEnergie is een nieuwe speler op de energiemarkt.
Ze leveren duurzame energie die ontstaat tijdens het
verbranden van afval. De website moest die boodschap online over brengen en
HVC KringloopEnergie op de kaart te zetten.
Mijn rol in dit project
Als enige front-end developer heb ik mij vooral veel bezig gehouden met de
animatie op de homepagina. Naast front-ender ben ik ook de lead developer op dit
project. Tijdens de ontwikkeling heb ik samen met de klant gekeken welke stories
de meeste toegevoegde waarde leverden per sprint, verzorgde ik de demo’s en
hield ik het team gemotiveerd.
Grootste uitdagingen
De nadruk van dit project ligt op de animatie op de homepagina. De animatie is een
vertaling van wat HVC KringloopEnergie doet en hoe zij te werken gaan.
Wat zou ik nu anders doen?
Wederom zou ik de BEM-principes beter willen toepassen. Bovendien had ik ook de
animatie graag op mobiel op een soortgelijke manier willen laten werken als op de
desktop. Helaas was er geen budget meer en hebben we mobiel op een
pragmatische manier opgelost.
Bekijk het project op
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https://www.kringloopenergie.nl/
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