Gabrielle Stuart

User Experience Analyst & Adviseur
Ik help e-business managers met op data gebaseerde
beslissingen te nemen om het resultaat van de inzet van
online kanalen te optimaliseren.
Ik laat via kwantitatief én kwalitatief onderzoek zien wat
(potentiële) klanten met online media doen, wat ze willen
bereiken en in welke mate ze daarin succesvol zijn.
Meten, weten en verbeteren van online resultaat
Ik ben al ruim 15 jaar 'advocaat van de gebruiker' en heb vanuit
die rol actief en met succes bijgedragen aan de continue en
structurele verbetering van websites, webshops, intranetsites en
software applicaties. Tijdens mijn loopbaan bij o.a. PostNL heb ik
mij ontwikkeld als onderzoeker, usability specialist, web analist en
adviseur. Ik was daarbij de schakel tussen de marketeers,
communicatie-adviseurs, proces eigenaren, designers en IT
ontwikkelaars.

Contact
Frans Duwaerstraat 46
1318 AC Almere
www.studiostuart.nl
06 - 246 19 541
gabrielle@studiostuart.nl
nl.linkedin.com/in/gabriellestuart

Werkwijze
Inspirerend:
inzichten in plaats van rapporten
Concreet:
advies gebaseerd op feiten en
kennis uit onderzoek
Pragmatisch:
oplossingen die direct kunnen
worden uitgevoerd
Transparant:
heldere aanpak en meetbare
resultaten
Betrokken: samen werken aan
structurele verbetering

Meedenker en meewerker op strategisch én praktisch
niveau
Mijn kracht is om de vertaalslag te maken van algemene business
doelstellingen naar gewenste macro en micro conversies van
online media en deze meetbaar en inzichtelijk te maken. Inzichten
die ik doorvertaal in requirements voor in een (re)designproces of
in advies voor een online marketing strategie en acties.
Passie voor onderzoeken, analyseren en écht begrijpen van
online klantgedrag
Ik houd ervan om de doelstellingen van opdrachtgevers en de
behoeften van hun klanten op elkaar af te stemmen. Mijn drijfveer
is om het online klantgedrag écht te begrijpen, te weten waarom
mensen doen wat ze doen, te ontdekken wat niet goed
werkt en die inzichten te vertalen naar advies voor werkelijke
verbeteringen.

Vragen die ik graag beantwoord
- u wilt meer resultaat uit uw website halen maar weet niet hoe u
er aan moet beginnen

- u wilt inzicht in het gebruik en de conversie van uw website en
andere online media

- u bent op zoek naar op data gebaseerd advies voor het
(re)design van uw website

- u wilt weten hoe u van een bezoeker een lead of een tevreden
klant kunt maken

- u wilt weten wat de ROI is van van uw online campagne
- u heeft tijdelijke ondersteuning nodig in het begeleiden en
evalueren van online projecten

Vaardigheden

Loopbaan

Meten:
• KPI’s en metrics
• Google Analytics
• Webtrends
• Adobe Analytics

Senior Consultant Social Media - PostNL 2011-2013
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•••
•••

Weten:
• Expert Review
• Concept/prototype test
• Personas & scenario’s
• Usability test (o.a. Morae)
• Enquêtes
• Segmentatie analyse
• Context analyse

•••••
•••
••••
•••••
•••••
••••
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Verbeteren:
• A/B testing
• Multivariate testing

•••
•••

Software:
• Apple Mac
• MS Office, SharePoint
• MS Visio, MS Project
• Adobe Creative Suite
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•••••
••••
•••

Talen:
• Nederlands
• Engels

•••••
••••

Persoonlijk
Geboren in Goes op 29 juli 1971
Samengesteld gezin met partner en
5 kinderen tussen 9 en 17 jaar
Nederlandse nationaliteit
Sporten:
Hardlopen, Zwemmen, Fietsen,
Triathlon, Marathon
Muziek:
Tenor Saxofoon spelen, Jazz
Ontspanning:
Iyengar Yoga, Meditatie
Interesses:
Fotografie, Design, Duurzaam leven
& werken

Programmamanager Intranet 2.0
- Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de strategie en het
beleid voor het intern gebruik van social media door
medewerkers.
- In samenspraak met de Corporate Manager Interne
Communicatie het actieplan opgesteld en de doelstellingen en
requirements voor het te ontwikkelen Intranet 2.0 platform
geformuleerd.
Projectleider Social SharePoint
- Conceptontwikkeling, begeleiding bouw en evaluatie van een
‘proof of concept’ voor een centraal communicatie en
samenwerkings-platform voor kantoormedewerkers gebaseerd
op SharePoint.
- Verantwoordelijk voor advies aan de CIO Group IT over
software en de implementatiepartner ter vervanging van de
bestaande systemen/portals in de PostNL IT-omgeving.
Communitymanager
- Management van interne sociale netwerken op het gebied van
ICT en Innovatie. Ontwikkelen van programma’s om
medewerkers actief te betrekken in de dialoog en ideevorming
m.b.v. open discussies en georganiseerde challenges over
strategische issues en over product en procesverbeteringen.
- Analyseren en stimuleren van het gebruik van collaboratie
platformen (o.a. 'Leonardo’ en Yammer) en daarover
rapporteren aan de Manager Innovation.

Senior Consultant User Experience - PostNL 2003-2011
Lead Consultant User Experience
- Acquisitie van opdrachten binnen PostNL en dochterbedrijven.
- Opbouw Web Intelligence afdeling en begeleiding van het User
Experience-team (3 consultants) en samenwerking met Web
Analisten team (3 analisten).
- Uitbreiden en professionaliseren van het UX-onderzoek
portfolio. Standaardisatie werkwijzen en integratie van User
Centered Design methodiek in het ontwikkelproces van de
afdeling ICT.
- Pro-actief informeren van Managers over KPI’s en behaalde ebusiness resultaten.
User Experience Analist
- Advisering over optimalisatie van de effectiviteit van websites
(o.a. shops, services, campagnes, corporate communicatie,
intranet) en webapplicaties (o.a. e-Learning, HR selfservice,
kennismanagement, business intelligence) op basis van User
Experience Research.
- Opstellen onderzoeksplannen en testscenario’s. Uitvoeren van
expert reviews, user research, ontwikkelen van persona’s,
scenario’s, cardsorting, usability tests en surveys.

Persona’s & Scenario’s
- Lene Nielsen, 2010

Interim Formulemanager Intranet
- Formuleren en communiceren van het Intranet beleid en de
strategie. Ontwikkeling van het e-Performance meet- en
rapportagemodel voor Intranet (KPI’s en metrics).
- Ontwikkelen van Persona’s t.b.v. segmentatie- en personalisatie
strategie. Opzetten van gestructureerde verzameling van gebruikers
feedback (mix van usability tests, surveys, card sorts).
- Programmamanagement van daaruit voortvloeiende
speerpuntprojecten, met name invoeren portalstructuur,
personalisatie, HR selfservice, integratie SAP en SharePoint.

Certified Usability Analyst
- Human Factors International, 2009

Communicatie Adviseur Internet - PostNL 1999-2003

Opleidingen
User Centerd Design & Analyse
Google Analytics IQ
- Google Academy, 2015
Persuasion Designer
- Human Factors International, 2011

Interaction Design
- Lectric, 2006
Adviesvaardigheden
Incompanytraining
- Schouten&Nelissen, 2010
Adviesvaardigheden voor adviseurs
- Schouten&Nelissen, 2007
MSc. Communicatiewetenschap
Radboud Universiteit Nijmegen,
1994-1997
Specialisatie: Nieuwe
Communicatietechnologie &
Cultuur
Communicatie, Cognitie,
Psychologie, Sociologie, Kwalitatieve
Methoden & Technieken, Statistiek
BA. Commerciële Economie
HEAO Avans Hogeschool Breda,
1989-1994
Marketing, Consumentengedrag,
Commerciële Communicatie,
Marktonderzoek

Formulemanager Internet
- Verantwoordelijk voor de professionalisering van de centrale
internetsite: ontwikkeling van een strategisch plan, ontwikkeling siteconcept, herinrichting portal en integratie deel-sites.
- Reorganisatie backoffice, aanpassing infrastructuur, opzet content
management en redactie
- Analyseren en rapporteren over gebruiksgedrag m.b.v. statistieken.

Projecten & Activiteiten
Oprichting Studio Stuart - Almere, v.a. najaar 2014
- Als zelfstandige professional actief met businessplan, profilering,
netwerken en verwerven van opdrachten.
- Eenmanszaak, per 1/1/2015 ingeschreven bij KvK.
Ouderraadslid Helen Parkhurst College - Almere, v.a. 2012
- Verbeteren van ouderbetrokkenheid en -participatie via de
website, email nieuwsbrieven, enquêtes en klankbordgroepen.
Communicatiecommissie en Scheidsrechterscommissie
Honkbalvereniging Almere’90 - Almere, 2010-2014
- Organisatie en communicatie & PR jaarlijkse 'Opening Day'.
- Verbeteren communicatie met leden en publiek via de website,
email nieuwsbrieven en opzet Facebook pagina.
Self Employed - Londen, 1997-1999
- Diverse projecten op het gebied van ontwikkeling van
redactionele content voor websites, waaronder statische
webpagina’s en een contentdatabase.
- Opdrachtgevers o.a. Consumer’s Association en Datacharter.
Stagiair Consumentenbond - Den Haag, 1996-1997
- Redactioneel onderhoud van de website, interne promotie van
het medium internet als communicatiekanaal en uitvoering van
gebruikersonderzoek.

