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Missie: maatschappelijke impact maken door digitale producten mensvriendelijker te maken 

Eigenschappen: Strategisch | Verbindend | Besluitvaardig | Gericht op de gebruiker | Ambitieus | 
Creatief | Verantwoordelijk | Energiek | Aanpakker | Pionier | Enthousiasmerend | Analytisch


Kennis en ervaring: Multidisciplinaire teams | Gebruiksvriendelijke software | Project kick-offs | 
LeanUX | Experimenteren | Kwaliteitsbewaking | Mentor van junior POs | Roadmaps | DevOps | 
Stakeholder management | Software & hardware-ontwikkeling | Software performance 

Omschrijving:
In mijn jaren als Product Owner heb ik ruime ervaring opgedaan met zeer klantgerichte projecten, 
waarbij frequente gebruikersonderzoeken, een goede UX en conversie-optimalisatie belangrijke 
speerpunten zijn. Ook ben ik ervaren in meer technische implementaties, gericht op een nette 
architectuur en een goede performance.


Ik maak prioriteiten helder en hak knopen. Door goed te luisteren naar de programmeurs die de 
verantwoordelijkheid dragen voor de technisch kwaliteit van het product, ben ik in staat keuzes te 
maken voor een optimale balans tussen innovatiesnelheid en stabiliteit. Daarnaast zorgt tijdig 
contact met stakeholders en gebruikers ervoor dat het product aansluit bij de behoeftes van de 
gebruikers en bijdraagt aan de strategie van de organisatie. 


Ik heb bij bol.com met diverse teams gewerkt, van beginnende teams die ik bij de hand nam om 
volgens de scrum-principes te gaan werken, tot zeer ervaren teams die hun eigen draai aan agile 
werken gaven. Ik heb met veel plezier een aantal beginnende Product Owners begeleid. Het 
mooiste project bij bol.com was de herbouw van de checkout, waar de klant kiest waar en 
wanneer de bestelling moet worden geleverd, en hoe ze gaat betalen. Vanuit het hele bedrijf, 
inclusief de board room, waren de ogen op dit project gericht. Het vereiste pionieren in zowel het 
UX-ontwerp, als in de manier van samenwerken tussen de teams. 


Na 6.5 jaar in de e-commerce, wil ik mijn kennis en ervaring inzetten om meer maatschappelijke 
impact te maken. Ik zoek als interim Product Owner een opdracht waarbij ik kan helpen om de 
focus op de gebruiker te leggen, waar software gemaakt wordt die de gebruiker helpt en 
begeleidt. 


08/2014 t/m 02/2021 (6.5 jaar) — (Senior) Product Owner — bol.com — Utrecht 

2020 - 2021 (4 maanden) — Senior Product Owner van Webshop Team on Duty

Korte opdracht: verbetervoorstel voor de manier van werken van de programmeurs die bijdragen 
aan de dagelijkse release van nieuwe features, terwijl de webshop aan hoge performance- en 
kwaliteitseisen van de klanten blijft voldoen.


Persoonlĳk profiel

Werkervaring

http://bol.com


2019 - 2020 (1 jaar) — Product Manager Partner Offer Management 
Als één van de eerste Product Managers bij het platform, hielp ik ontdekken wat product 
management inhoudt en wat er nodig is om dit succesvol te implementeren bij bol.com. Ik was 
verantwoordelijk voor het efficiënt online zetten van assortiment door externe verkopers. 


2018 - 2020 (2 jaar) — Senior UX Product Owner en Project Lead Checkout 
Ik was de leider van het complete redesign en de technisch herbouw van het checkoutproces, en 
Product Owner van één van de drie innovatie teams. Dit project vroeg om lef en creativiteit. Ik 
experimenteerde met de LeanUX principes, bouwde een team van ~30 betrokkenen en we 
maakten rigoreuze keuzes qua UX, altijd met de gebruiker voorop. Het resultaat is een compleet 
vernieuwde checkout, met een verbeterde conversie en een hoog cijfer op de accessibility audit. 

2014 - 2017 (3+ jaar) — UX Product Owner Productpagina, Customer Service en Checkout

Direct na het behalen van mijn Product Owner certificering kreeg ik een team van near shoring 
collega’s in Servië, om een technische microservice te bouwen, die hoog-frequent bevraagd zou 
worden. Ik leerde het belang van performance tests. Daarna werd ik eigenaar van de product 
pagina, en maakte deze responsive. Vervolgens werd ik eigenaar van het klantaccount en de 
klantenservicepagina’s in de webshop, en voerde ik verbeteringen door die voor meer self service 
zorgden, en daarmee de klantenservicekosten omlaag brachten. 


08/2011 - 08/2014 — Programma-coördinator Games en Interactie — HKU, Hilversum

	 	 	 De HKU combineert onderwijs en onderzoek, door studenten en docenten 	
	 	 	 te laten samenwerken aan projecten die de inzet van games en play 	 	
	 	 	 verkennen in gedragsverandering.


05/2012 - 06/2014 — Organisatie lezingenserie This Happened - Utrecht 
	 	 	 This Happened ging over inspirerende Interaction design projecten


01/2009 - 07/2011 — Projectleider Interactieve Installaties — Mediamatic Lab, Amsterdam

	 	 	 Mediamatic Lab ontwierp sociale netwerksites en RFID installaties voor de 	
	 	 	 culturele sector. 


04/2010 - 10/2010 — Projectleider — SETUP Medialab, Utrecht

	 	 	 SETUP was een nieuwe media lab in oprichting, waarbij het Utrechtse 	 	
	 	 	 publiek in aanraking kwam met Nieuwe Media


06/2007 - 09/2008 — Teamleider Customer Care — InTouch — Amsterdam

	 	 	 InTouch levert ICT oplossingen aan Europese bouwbedrijven


2002 - 2007 	 	 Diverse banen als verkoper in Apple winkels in Nederland en Belgie, en als 	
	 	 	 barista in een koffiewinkel


2018 UX Foundations — UXtraining.com  
2014 	 Professional Scrum Product Owner — Scrum.org, Prowareness


2003 - 2004  	 	 Communication Arts — University of Wisconsin - Madison

2001 - 2006 	 	 Master Nieuwe Media & Digitale Cultuur — Universiteit Utrecht

1994 - 2000	 	 VWO — De Nieuwe Veste — Coevorden


Overige werkzaamheden

Trainingen en opleidingen

https://www.scrum.org/certification-list?AssessmentName=PSPO%20I


Ik spreek Nederlands, Engels en Duits, en basaal Spaans. Ik heb rijbewijs B. Ik heb ervaring met 
workshop en meeting design, en kan faciliteren door middel van zakelijk tekenen. In mijn vrije tijd 
maak ik een plan om een kas op ons dak te bouwen.


Op aanvraag (zie ook de aanbevelingen op mijn LinkedIn profiel)

Aanvullende informatie

Referenties

https://www.linkedin.com/in/evelyngrooten

