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Opleiding
- Grafische MTS, richting: Esthetisch / Technisch, diploma 1990;
Werk en ervaring
- Sinds 1990 werkzaam als zelfstandig grafisch vormgever en DTP-er onder de bedrijfsnaam
Vierkant Wit grafische vormgeving. Sinds juli 2014 werkzaam onder de bedrijfsnaam
De vliegende kiep grafische vormgeving en DTP
- Als freelancer heb ik bij diverse bureaus en bedrijven aan uitdagende en vaak ook complexe
producties meegewerkt (zie pag 2 voor een aantal voorbeelden);
- Ervaring met zeer uiteenlopende opdrachten op het gebied van de gedrukte media
zoals onder andere: advertenties, jaarverslagen, boeken, kranten, tijdschriften, brochures,
omslagen, aanbiedingen, periodieken, nieuwsbrieven, uitnodigingen, acties, reclamecampagnes, wetenschappelijke publicaties, concept ontwikkeling, logo’s en beeldmerken en
webdesign;
- Een uitstekende kennis van typografie;
- Ruime ervaring en uitgebreide kennis van de belangrijste opmaak- en beeldbewerkings
software. Het efficient inzetten van deze software om snel en doelmatig complexe
handelingen te automatiseren om een snelle en een betrouwbare workflow te verzekeren.
Zoals het opzetten van slimme stramienen, typo- tabel- object- en opmaakstijlen, het
inzetten van bibliotheken alsook het automatiseren van beeldbewerking. Hierbij steeds het
vervolgtraject scherp voor ogen houdend. Met name veel ervaring met het efficient opmaken
in Adobe InDesign van lange complexe documenten zoals wetenschappelijke publicaties,
jaarverslagen en boeken.
- Ik blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen d.m.v. diverse vakbladen, seminars en via
rubrieken en online tutorials op het internet via Lynda.com*.
*R
 ecente lessen: Creating a Fixed-Layout EPUB, Illustrator CC One-on-One: Mastery, Introducing Photoshop: 3D, Working with
Perspective in Photoshop, Muse Essential Training, Designing a Portfolio Website with Muse, Designing a Mobile Website
with Muse, Adobe Digital Publishing Suite Essential Training, Designing a Digital Magazine, InDesign Styles in Depth, Learning
GREP with InDesign, PowerPoint for Mac 2011 Essential Training, WordPress Essential Training.

Software
- Gespecialiseerd in onder andere: InDesign*, Illustrator*, Photoshop*, Bridge en Acrobat
Pro (Adobe CC2014) - Quark XPress - Microsoft Office - Muse (webdesign) - Wordpress
(webdesign)
* Uitstekende beheersing van deze software.

Eigenschappen
- Uitstekende communicatieve vaardigheden – zowel in woord als in geschrift, nauwkeurig en
gedegen, stressbestendig, slagvaardig, no-nonsens mentaliteit, doorzetter, initiatief, oog
voor detail, liefde voor de letter, oplossinggericht, flexibel, servicegericht.
- Oog voor het creatieve- én het technische proces.
- Uitstekende beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift.
- Opgewekt en positief ingesteld.

Freelance opdrachten
Periode

Opdrachtgever

Omschrijving

2014

Uxus Design, Amsterdam
www.uxusdesign.com

Opmaak van large scale artwork voor een speeltoestellen voor
kinderen die op luchthaven van Frankfurt gebouwd gaan worden in
opdracht van een grote multinational. Een paar honderd kunststof
panelen die bedrukt moeten worden d.m.v. zeefdruk. In Illustrator
volgens strakke protocollen en specificaties gewerkt. Technisch
complex en uitdagend.

2014

Proof Reputation, Amsterdam
www.proof.nl

Opmaak van een grote hoeveelheid Product Cards voor gebruik in
een interactieve app voor Heineken. Scaleable Vector Graphics.

2014

Designyard, Amsterdam
www.designyard.nl

Opmaak- en correctiewerkzaamheden in de eindfase van de
productie van de product-catalogus van Forbo Flooring Nederland.
Opdracht: alle correcties en last minute aanpassingen uitvoeren en
zorgen voor perfecte pdf-files voor de drukker. Ruim 300 pagina’s met
meer dan duizend foto’s en illustraties.

2014

Proof Reputation, Amsterdam
www.proof.nl/athlon-een-nieuwe-look

Werkzaamheden aan de nieuwe visuele identiteit voor
mobiliteitsspecialist Athlon, onderdeel van leasemaatschappij DLL ter
extra ondersteuning van de studio bij Proof Reputation.

2012-2013

Designyard, Amsterdam
www.designyard.nl

Meegewerkt aan de revitalisatie op de huisstijl van de Rabobank.
De huisstijl is ontwikkeld door Edenspiekermann en Pingpong
Design. Mijn werkzaamheden besloegen het vastleggen in
stramienen van alle communicatiemiddelen voor de zogenoemde
Communicatieshop. Dit is een Marketing Resource Management
systeem waarmee medewerkers en leveranciers van de Rabobank zelf
hun communicatiemiddelen kunnen vervaardigen.
Een design geschikt maken voor een managementsysteem luistert
nauw. De vormgeving moet toepasbaar worden beschreven voor een
software omgeving. Het resultaat is dat alle filialen de huisstijl door
vergaande automatisering op de juiste wijze kunnen toepassen.
Naast de vastlegging in stramienen heb ik me eveneens
beziggehouden met de beschrijvingen van de huisstijlregels en
uitzonderingen in het huisstijlhandboek.

2011 t/m 2005

Overhaus (vooheen Atelier van GOG)

Werkzaamheden aan de huisstijl en huisstijlhandboek van
wooncorporatie Ymere.
www.overhaus.nl/corporate-design
Werkzaamheden aan de huisstijl en huisstijlhandboek van bouwfonds.
www.overhaus.nl/bouwfonds
Werkzaamheden aan jaarverslagen van Delta Lloyd.

