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STUDIES / OPLEIDINGEN

Ik ben Stefaan (°1969) en woon in Lier samen met Hilde en mijn dochters, Caro
en Aagje. Aan de Universiteit Antwerpen studeerde ik af als licentiaat in de
politieke en sociale wetenschappen (1992).
Tijdens het vormgeven van mijn thesis, viel het mij op hoe boeiend en
uitdagend ik dit wel vond. Niet enkel het schrijven van leesbare teksten, maar
ook het uitproberen van typograﬁe en het uitbroeden van een ontwerp. Vanaf
dat moment ben ik me verder gaan verdiepen en specialiseren. In 1993
startte ik met Krealine. Wanneer ik niet achter de computer zit, hou ik me
graag bezig met fotograﬁe. Het vastleggen van momenten en de herinneringen
die nadien door iedereen anders worden ingevuld … heerlijk!

WAT DOE IK GRAAG (EN GOED)?

Van 1981 tot 1987
Latijn-Grieks, Latijn-Moderne Talen
Koninklijk Atheneum, Mortsel
Van 1987 tot 1988
Rechten
Universiteit Antwerpen, UA
Van 1989 tot 1992
Politieke en Sociale Wetenschappen
Universiteit Antwerpen, UA
Van 1992 tot 1993
Typograﬁe, druktechnieken, Photoshop, Pagemaker, webdesign
VDAB, Turnhout
2013 - 2014
Online cursussen Drupal, Wordpress, Edge Animate, Responsive design
Lynda.com

WERKERVARING

Websites
van a to z

2

Fotograﬁe
Vormgeving

Copywriting

van 1993 tot 1995
vormgeving, copywriting

Gust Verwerft

www.krealine.be
www.stefaanverwerft.be
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van 1993 tot 2014
vormgeving & websites

krealine (oprichter)

VAARDIGHEDEN
“YES, HE CAN ...”
01 Computer

02 Kennis

Adobe Photoshop CC

Grid & Layout

Adobe Illustrator CC

Typograﬁe

Adobe Indesign CC

Fotograﬁe

Adobe Dreamweaver CC

Beeldbewerking

Adobe Edge Animate CC

Web usability

Adobe Muse CC

Interface design

HTML & CSS

Responsive design

Javascript & jQuery

Google Analytics & SEO

PHP
Adobe Premiere CC

Shopify
Campaign Monitor

Final Cut Pro

MAMP Pro

Drupal & Wordpress
Adobe Acrobt Pro

"Krealine maakt sinds 2002 deel uit van leveranciers die ik volledig kan
vertrouwen. In 2008 een uitstapje gemaakt om een ander eens een kans te
geven, maar miste het meedenken. Out-of-the-box denken, gekoppeld met
creativiteit en een perfect gevoel voor "beeld" in de meest ruime zin des
woords, is de enig juiste deﬁnitie!"
Ad Kämink, Communication Manager Mulder-Hardenberg Group (NL)
"Als je zelf een IT-bedrijf met veelzijdig talent voorhanden bent en je doet toch
nog beroep op een extern consultant als Krealine, om jouw eigen website te
laten ontwerpen en bouwen, dan is dat in de eerste plaats omwille van het
professionalisme van Krealine inzake graﬁsch sterke en mooie, overzichtelijke
ontwerpen. Bijkomende meevaller, na de tijdige afwerking en oplevering
overeenkomstig alle eerder gemaakte afspraken.”
Johan Mertens, gedelegeerd bestuurder P.I.T.-Advisor N.V

TAALVAARDIGHEDEN

NEDERLANDS
Moedertaal

HOBBIES & INTERESSES

ENGELS
Geavanceerd

fotograﬁe

mac

joggen

tennis

voetbal

reizen

muziek

familie

yin-yang

lezen

FRANS
Gemiddeld
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