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Even voorstellenIk ben een ervaren - maar nooit uitgeleerde -
webontwikkelaar die graag aan de back én
front-end code van een website werk.
Daarnaast verzorg ik de grafische vormgeving
en schrijf ik (SEO) teksten voor diverse
opdrachtgevers.De laatste jaren heb ik me gespecialiseerd in

WordPress & Woocommerce Webwinkels
waarvoor ik onder meer plugins en themes op
maat maak. Begin 2023 ben ik me gaan
verdiepen in de mogelijkheden van SalesForce.



Ik ben een echte ‘doener’ die het heerlijk
vindt om websites of andere applicaties te
maken en vorm te geven. Ook schrijf ik graag
wervende teksten, vind ik het leuk om
moeilijke zaken op een makkelijke manier uit
te leggen en werk ik (mee) aan de promotie
m.b.v. visuals, nieuwsbrieven en social Media.Zolang er maar een beroep wordt gedaan op

mijn analytisch vermogen en creativiteit! 
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Visie
Een goede site of applicatie vereist eensolide briefing en is ook nooit 'af', ondermeer omdat de techniek niet stilstaat. Erkomen continu nieuwe mogelijkhedenwaarmee je nog betere resultaten boekt. 

 
Bij het schrijven van zoekmachinegeoptimaliseerde teksten voor diversedoelgroepen is  het belangrijk je in te levenin de lezer. Ook zie ik SEO niet als een'trucje', maar als een gezonde balanstussen het schrijven voor de lezer en dezoekmachines. Daarnaast denk ik dat goedevisuele content een tekst alleen maar

versterkt. 



De ideale klant of werkgever … 
Als zelfstandig werker hecht ik veelwaarde aan goede omgangsvormen.Voor mij zijn betrokkenheid, respectvoor elkaars kennis en vaardigheden,vertrouwen en een duidelijke enrespectvolle communicatie essentieel.Ik geloof dat een harmonieuzesamenwerking en een productievewerkomgeving worden bevorderdwanneer er ruimte is voor openheid,eerlijkheid en wederzijds begrip. 



Skills & Expertise

Copywriting
(SEO)

Grafische Vormgeving
(Adobe)Webdevelopment

Salesforce Certified Administrator (april '23). Momenteel werk ik aan de Salesforce Certificaten
voor 'Platform App Builder' en 'Marketing Cloud Email Specialist'

 



Html & CSS
JavaScript, jQuery,

Python en meer PhP, MyAdmin & SQL 

Webdevelopment  



Vrije tijd  

Koken

Maastricht(s)
Carnaval

Tekenen & vormgeven

Parkieten
Wandelen

Reizen & bloggen

Lezen



Project Portfolio
Uitgelicht:

STICHTING BEELDENDE
VRIJETIJDSKUNSTEN

Website voor Brabantse

verenigingen en
vrijetijdskunstenaars.

BLOKHUT

VOEDING TEGEN KANKER

Magento website omgezet

naar een goed bezochte

Woocommerce webwinkel

Webwinkel en inlogomgeving met

voedingsprogramma tegen

kanker.

kahlo.nl/portfolio/

https://kahlowebsites.nl/portfolio/


Blokhut.com

PDF facturatie voor specifieke

klanten.

Automatische notificaties

richting leveranciers.

Omzetten van permalinks naar

.html extensies.

Magento website omgezet naar een

goed bezochte Woocommerce

webwinkel.

Maatwerk, zoals:
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De mogelijkheid om zelf je

product(en) samen te stellen.

SEO optimalisatie i.s.m. een

extern bureau.

En meer.

Vervolg Blokhut.com

De vormgeving en verschillende

teksten zijn van mijn hand. 
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Voeding Tegen Kanker
Webwinkel met een inlogomgeving
waar een voedingsprogramma
gevolgd kan worden. Met elke week
een (door de database gegenereerd)
weekmenu, tips en
boodschappenlijstje. 
Daarnaast is er ook een aparte 'build
from scratch' site beschikbaar waar
het voedingsprogramma gevolgd
kan worden.
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Vervolg Voeding Tegen Kanker:

Zelfgeschreven plugins waarmee
(seizoensgebonden) recepten en
ingrediënten in het systeem gezet
kunnen worden en de tips, menu's
en boodschappenlijstje in pdf
formaat kunnen worden omgezet.

Vormgeving en verschillende
teksten zijn van mijn hand maar
kunnen uiteraard door de
opdrachtgever aangepast worden.
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Opzetten en vormgeven vantwee websites & schrijven c.q.redigeren van de teksten.Nieuwsbrief en zoekmachineoptimalisatie.

Programmeren van eenuitgebreid aanmeldsysteemvoor de jaarlijkse BrabantseAmateurkunst Prijs. 

Ik kan aandachtig
luisteren

SBVStichting Beeldende Vrijetijdskunsten
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Vormgeving van banners,flyers en brochures. Bloggenover de activiteiten enprijsuitreiking, opzetten vaneen nieuwsbrief & socialmedia campagne 
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Vervolg SBV

https://kahlo.nl/portfolio/


Privé
Tekenen, vormgeven, reizen, bloggen,

wandelen en de exotische keuken.

Zie ook www.bekijk-het-maar.nl K A R E N N I J S T . N L

https://www.instagram.com/karennijst/
https://bekijk-het-maar.nl/
https://karennijst.nl/


OPLEIDINGEN EN CURSUSSEN 

WERKGEVERS

Salesforce Certified Administrator (april '23)
Eduvision, Code Academy, Laracast en
Udemy. Php, SQL, JQuery, MySQL, Python,
SEO en Adobe Photoshop, InDesign en
Illustrator. 
Toegepaste Automatisering en Marketing
Management & PHP programmering.
Copywriting: Fontys in Tilburg. 
Grafische en Illustratieve vormgeving:
Kunstacademie Maastricht (3 jaar).

Kahlo Websites & Copywriting
Smart Homes (Domotica) 
& Magazine Slim Wonen.
Drukkerij van Grinsven
Accor Hotels
Vodafone
Mega Limburg
De Limburger

Elke week besteed ik veel tijd aan

online cursussen op het gebied van

programmering, het optimaliseren

van websites (SEO) en digitale
vormgeving.

 
In de zomer 2023 wil ik ook graag

de Salesforce Certificaten
'Platform App Builder' en

'Marketing Cloud Email Specialist'
behalen.

 
 

Nooit uitgeleerd



Meer weten? 
www.kahlo.nl

kahlo.nl/portfolio/
karen@kahlo.nl
06-52653761
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