LAURENZ
Graphic design & web development
Sinds 1997

DUIDELIJK DESIGN
– Heldere en logische vormgeving
– Zonder toeters en bellen
– Met aandacht voor de doelgroep

SNELLE SITES
– Energiezuinig en duurzaam
– Op basis van een innovatief CMS
– Voor websites met een boodschap
TEKSTVERZORGING
Als ‘lezende vormgever’, kijk ik inhoudelijk mee.
Snap ik waar het over gaat? En passant let ik op
allerhande zaken zoals structuur, interpunctie
en consequent taalgebruik.
SOFTWARE-ONTWIKKELING
Als programmeur pur sang schrijf ik alle code
zelf. Zo houd ik grip op de zaak — en bouw ik
high performance sites. Mijn software is open
source en wordt actief doorontwikkeld.
PING PONG
Een tekst die lekker leest op A4-formaat is niet
per se geschikt voor een website. Daarom ping
pong ik graag met de copywriter ontwerpjes
heen en weer. Totdat tekst en vormgeving een
kloppend geheel zijn.
Laurenz van Gaalen
06-26214419
laurenz@planet.nl
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LAURENZ
WERKERVARING

– Freelance gewerkt aan vele magazines,
waaronder titels als Voetbal Magazine.
Daarnaast ook dagkranten van het
International Filmfestival Rotterdam en IDFA.
– Als grafisch zelfstandige vooral operationeel
voor het MKB, maar ook voor grotere namen
als Poppodium Patronaat en KPMG.
– In de rol van programmeur diverse Windows
applicaties ontwikkeld, waaronder Insite, een
beveiligde online opslag- en archiefapplicatie
en CopyWriter, een bescheiden hit in het
Windows XP tijdperk :)
– Voor het web diverse systemen gebouwd,
zoals Screenbook, een cloud-based digitaal
publicatieplatform en het succesvolle
PageUpdater CMS.

WEETJES
– Het Visser ’t Hooft Lyceum is mijn oudste klant,
ik werk al voor deze school sinds 2001.
– Voor Keramikos ben ik al jaren een soort one
man reclamebureau, en verzorg de vormgeving
van tientallen zaken, van labels tot brochures,
alsmede de online en offline nieuwsbrief.
– Samen met de mensen van Meneer de Leeuw,
een bijzonder ‘bedrijf’ dat zich bezig houdt met
o.a. duurzaamheid, maak ik unieke rapporten
in boekvorm (o.a. voor ‘de minister’).
HIER WORD IK BLIJ VAN: lettertypen, StarCraft,
programmeren en boeken maken
SUCCESFORMULE: koppel mij aan een
inhoudelijk sterke, vakbekwame contactpersoon

