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FOX-IT
Cyber incident analysis tools

In the platform to analyze cyber incidents in real time, I improved the workflow to collaborate and 
analyze cases. Locate information and actions logically to optimize for quick and accurate analysis 

in a time sensitive environment.



Workshops
Interactive sessions to ideate, learn or 

create shared understanding



Design sprints
Full week workshop program of Google 

Ventures to test ideas in five days  
-  

Sprints to (1) improve customer insight in 
cyber threats & (2) new corporate 

website resulted in quick insight in what 
ideas work and what does not.  



Workflows & 
user journeys

Shared mental model of product 
workflows and user journeys help align 

team to focus and make decisions



Information 
design

How to interact with information 
depends on information structure and 

vice versa. Complexity can be reduced by 
structuring data types on similarity on 

any level. 



Z

Design
Ideation - Paper sketching, white board 

Low fidelity - balsamiq, keynote 

High fidelity - Sketch, InVision 



Research, 
feedback,  

testing
At any time during research & design 
process ideas are tested with users, 

customers and stakeholders.  

Feedback is always great! I use sketches, 
prototypes of low to high fidelity to test 
with users, or discuss research results. 



AUTOTRUST
Reselling platform for car warranty & maintenance contracts

I help Autotrust build their platform to sell and manage car services. Autotrust is the platform to 
sell new contract and manage claims and products. OpenWarranty is a special product that is 

developed by Autotrust to sell services with flexible pricing, based on claim behavior of a reseller, 
with its own dashboard to give customers product performance insights. Maintenance contracts 

are designed as a white label, starting with OPEL. 



Workflows
Flow of job to be done,  

translated to product workflows



Product portal
UX & UI design

OPEL Flexcare is powered by
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OPEN WARRANTY
Settings and insight to services with dynamic pricing

GARANTIES PRODUCTENCLAIMSOVERZICHT ACCOUNT

CLAIMS

Zoek claims op kenteken, polisnummer, naam, product of datum! " FILTER #

17/314 claims

Zoek

Nieuwe claim

C33814 CONCEPT
18 nov 2016 Volvo V70

Olie verbruik, laat meting doen bij vd Brug op kosten… 02-PNS-1

C33814 GEMELD
18 nov 2016 JEEP Grand Cherokee

Olie verbruik, laat meting doen bij vd Brug op kosten… 63-NSG-8

C33814 IN BEHANDELING
18 nov 2016 JEEP Grand Cherokee

Olie verbruik, laat meting doen bij vd Brug op kosten… 63-NSG-8

32955 AFGEWEZEN
15 feb 2016 Alfo romeo Julietta

Olie verbruik, laat meting doen bij vd Brug op kosten… 72-PSH-1

32955 GEACCEPTEERD
15 feb 2016 BMW 3-serie

Olie verbruik, laat meting doen bij vd Brug op kosten… 51-XN-HT

38818 WACHTEND
15 feb 2016 BMW 3-serie

rechter portier sluit niet af, blijft open staan21-GPF-3

37292 TERUGGETROKKEN
20 okt 2016 BMW 3-serie

Ruitenwisser werkt niet goed93-JZJ-5

38819 GEACCEPTEERD
11 mrt 2016 Volkswagen caddy

Ruitenwisser werkt niet goed1-VGZ-91

38819 AFGEWEZENRuitenwisser werkt niet goed1-VGZ-91

GEMELD IN BEHANDELING GEACCEPTEERD UITBETAALD

15 5 77 € 1092

SCHADENR $%& #AUTO REPARATEUR EN POLIS OMSCHRIJVING CLAIM STATUS (ALLE)

1 jan - 27 nov 2016 '

polis 92823

polis P10958

polis P10958

polis 82921

polis 82921

polis 82921

EXTERNINTERN



OPEL 
Product design for selling and claiming 

extended warranty & maintenance

KENMERK

Lekker duidelijk onderhoudsabonnement wordt aangeboden door Opel via Autotrust.  Autotrust, Borgstee 15, 9403 TS Assen. E-mail: info@autotrust.nl. 

Autotrust wordt gereguleerd door de Autoriteit Financiële Markten ingeschreven onder nummer 12019198. 

Autotrust is aangesloten bij het onafhankelijke klachteninstituut voor de financiële dienstverlening KIFID

Looptijd 
Maximaal aantal kilometers 
Eigen risico per defect
Claimlimiet per garantie 
Max. werkplaatstarief per uur

Het grote voordeel van het Lekker Duidelijk Onderhoudsabonnement is: het is lekker 

duidelijk. U kunt zelf kiezen wat u in uw abonnement wilt opnemen. Daar betaalt u een vast 

bedrag per maand voor en geen cent meer. Het Lekker Duidelijk Onderhoudsabonnement 

biedt niet alleen zekerheid bij onderhoud, maar ook meerwaarde bij verkoop. Tijdens de 

volledige contractduur van het Lekker Duidelijk Onderhoudsabonnement is de auto 

exclusief bij de Opel dealer geweest voor alle technische zaken (garantie, onderhoud en/of 

slijtage). Daarnaast werken bij de Opel dealer altijd Opel opgeleide monteurs, die uitsluitend 

originele Opel onderdelen gebruiken.

(incl. assurantiebelasting)

per maand

* Voor het Onderhoudsabonnement gelden algemene voorwaarden welke beschreven staan in het boekje ‘Alle voorwaarden 

lekker duidelijk op een rij’. Vraag ernaar bij de Opel dealer

€ 49
Offerte verstrekt door Autohuis Huisman, 

26 oktober 2018, Haarlem. Voor vragen of 

akkoord op deze offerte, neem contact op 

met uw dealer. 

4 jaar
15000 km
€ 45,00
Zie voorwaarden
€ 84,00 incl. BTW

OFATZ0134935
Geldig tot 31 dec 2018

Beste Heer Dijkstra,

ABONNEMENT 2

OFFERTE

Kenteken
Datum 1e toelating
Merk en model

Motorinhoud
Brandstof LPG/CNG
Aanvangskilometerstand

TN-812-L 
24 jun 2011 
BMW  1-Serie 

1995 cc
NEE 
86484

UW AUTO

EN GEEN CENT MEER*



REWORK
UX design for online leave management

Complete UX for ReWork: web app, mobile app & website design for online leave management 
tool. Made difficult process simple to use to request new leave and provide insight for business 

and employees. From startup to over 10,000 payed accounts a month in 2017.  



UX design applications
Design of web & mobile applications for complete product:  

new leave requests, overview of hours, leave calendar, request types



Website
reworkapps.com is explains and sells the 

product of online leave management.

http://reworkapps.com


12CU
Flexible workplace solutions

Web & mobile application design for finding work buddies in flexible workspace.  
Solutions customized for Oracle and Rabobank.



Find CU buddies app
Quickly find colleagues or quiet areas in workplace



Web portal
Quickly find colleagues or suitable work 
areas in workplace from own device or 

information kiosk.



Website
Wordpress website design & 
implementation for 12CU.com

http://12CU.com


WEBSITES
Design & implementatie in Wordpress of about 30 websites

freekdejonge.nlcondifood.com

cosine.nl

signpostsix.com

vomax.nl

3D-ONE.com

cloudnineevents.nl

palkinto.nl

http://freekdejonge.nl
http://condifood.com
http://cosine.nl
http://signpostsix.com
http://vomax.nl
http://3D-ONE.com
https://cloudnineevents.nl
https://palkinto.nl

