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Wouter Schaap
CSS & Accessibility specialist
Utrecht

Introductie

Ervaring

Sinds 2020 ben ik zelfstandig ondernemer. Vanuit Koffie met Schaap 
help ik organisaties bij het vertalen van hun ideeën of designs naar 
robuuste Front-end code met een flexibele CSS architectuur die 
toekomstbestendig en toegankelijk is voor al hun bezoekers. Mijn 
focus in 2022 ligt dan ook op het verder uitbouwen van mijn kennis 
en expertise op het raakvlak tussen CSS, webtoegankelijkheid en 
UX (in die volgorde). Met 9 jaar praktijkervaring in verschillende 
internationale teams ben ik staat mijn ideeën op een eenvoudige 
en heldere manier over te brengen. Ik spreek vloeiend Nederlands, 
Engels en kan mezelf verstaanbaar maken in het Duits. Dus ben je 
op zoek naar een zwaargewicht op het gebied van CSS of worstel je 
met het vraagstuk toegankelijkheid, stuur me dan gerust een bericht. 
Wellicht zien we elkaar dan binnenkort voor een kop koffie en een 
goed gesprek.

Koffie met Schaap
CSS & Accessibility specialist
Augustus 2020 - Huidig

Als CSS & A11y specialist ben ik vanuit Koffie met Schaap bezig met
uiteenlopende opdrachten. Ik help bedrijven met het vertalen van 
ideeën en designs naar robuuste front-end code met een flexibele 
CSS architectuur die toekomstbestendig en toegankelijk is voor al 
hun bezoekers.

VanillaJS, Webpack, Webcomponents, VueJS, CSS3, UX, Accessibility

Nederlandse spoorwegen
Front-end developer (via HeadFWD)
Oktober 2017 - Augustus 2020

Als Front-end Developer bij NS ben ik mede verantwoordelijk geweest 
voor het opleveren van de nieuwe spoordeelwinkel. Met deze nieuwe 
versie hebben wij een aanzienlijke omzetstijging gerealiseerd door 
het verhogen van de conversie. Verder heb ik meegewerkt aan de site 
NS.nl.  Verder gewerkt aan de ontwikkeling van het domein MijnNS. 
Dit met gebruik van Angular 6 en RxJS

Angular, VueJS, VanillaJS, CSS3, Accessibility
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Shoeby
Front-end developer
Juli 2017 - Oktober 2017

Als Front-end developer bij Shoeby was ik verantwoordelijk voor het 
bouwen aan en het onderhouden van de webshop. Verder hield ik me 
bezig met het uitwerken van User Interaction Designs voor nieuwe 
pagina’s en sites. Ik heb er de GIT architectuur neergezet en tooling 
gebouwd voor het eenvoudiger bijhouden van de landing page.

VanillaJS, Git, HTML5, CSS3, Visual Design, UX

Rituals
Front-end developer
Mei 2016 - Juni 2017

Samen met een internationaal team van developers, content 
managers en een online graphics designer heb ik gewerkt aan een re-
platforming van de oude website. Vanwege het tempo waarin Rituals 
zich ontwikkelde was het de uitdaging een platform op te zetten dat 
met deze groei mee kon komen. Daartoe hebben we de site herbouwd 
op een recentere versie van Sales Force Commerce Cloud (SFCC). In 
het begin van 2017 zijn mijn werkzaamheden verschoven en heb ik me 
gericht op het herontwerpen van één van hun mediakanalen.

Visual Design, UX, CSS3, VanillaJS, Gulp, BEM

Corio / Britelayer
Front-end developer
November 2012 - April 2016

Binnen Britelayer heb ik samen met mijn collega’s gewerkt 
aan het opzetten van een customer engagement programma in 
winkelcentra. Dit programma bestond onder andere uit een digitaal 
klantenkaartsysteem, een spaarapp voor mobiel, digitale self service 
zuilen met wayfinding en het opzetten van een multi-site CMS back-
end dat door middel van skinning en widgets specifiek gemaakt kon 
worden. Ik me beziggehouden met het opzetten van diverse templates 
voor de verschillende customer channels. Voor de interactieve zuil, de 
responsive website en de app. In de 3,5 jaar die ik bij Britelayer heb 
gewerkt heb ik me ontwikkeld naar een ervaren front-end developer. 
Dat ik me naast mijn aandacht voor programmeren ook nog steeds 
verdiep in design en UX maakt mij uitermate geschikt om flexibele 
rollen in te vullen, of in kleine en grote teams te werken. Voor mij zijn 
responsive design, webstandaarden en termen als SASS, BEM en 
Gulp geen mysterie, maar dagelijkse kost.

HTML5, CSS3, VanillaJS, BEM, Gulp, UX, Visual Design


