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20 juni 1986 te Warnsveld (NL)

Educatie
2004 - 2010			

Academie voor Toegepaste Kunst & Techniek – Enschede

				

Afstudeerrichting

Motion graphics, graphic design en audio

				

Titel onderzoek:

De herkenbaarheid van idents

1999 - 2004			

RKSG Marianum – Groenlo

				

VWO, profiel Natuur & Gezondheid

Werkervaring
Senior ontwerper oktober 2012 - heden
hAAi, Rotterdam
Junior ontwerper september 2010 - september 2012
Fabrique, Delft/Amsterdam
Stage visueel ontwerp en nieuwe media janauri - augustus 2010
Fabrique, Delft/Amsterdam – afgestudeerd met een interne opdracht voor Albert Heijn
Stage webontwerp augustus 2006 - januari 2007
Bakker & Clients, Amsterdam – redesign website en design voor evenementen

Projecten
Schakenbosch.nl en WerkenbijSchakenbosch.nl 2018
Op basis van bestaande huisstijlelementen hebben we de website van een jeugdinstelling zo ingericht
dat ook hun online-omgeving draait om de jeugd die op Schakenbosch woont. Ik was verantwoordelijk
voor het concept en de vormgeving. Samen met een collega heb ik een videoconcept uitgewerkt voor
zowel de homepage als de HR/Recruitment website WerkenbijSchakenbosch.nl
E-learning Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan 2017
Een e-learning waarbij gamification de gebruiker uitdaagt en helpt bij het maken van beleid. Ik was
verantwoordelijk voor het concept, de vormgeving, het proces en de communicatie met de technische
partij. De illustratie, onderdeel van het concept, heb ik samen met een collega uitgewerkt.

Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2014 - 2016
Het opzetten en uitvoeren van een concept voor het jaarbericht van de bedrijfsvoeringstak van het
Ministerie van IenM (tegenwoordig IenW). Dit omvat behalve het visueel ontwerp en de procesvoortgang
ook het aansturen van de fotograaf en de tekstschrijver en het plannen en aansturen van de interviews.
De Basis - Betekenisgeving nieuwe huisvesting 2013 - 2014
Voor een organisatie, gespecialiseerd in veteranenzorg, heb ik voor hun nieuwe pand met collega’s diverse
concepten bedacht, ontworpen en uitgewerkt/uit laten werken. Onderdelen van dit project waren onder
meer bewegwijzering (binnen en buiten), installaties (digitaal depot en verhalendeler), aankleding van
ruimtes en gangen en het maken van een kunstobject.
Essent 2011 - 2012
Breed aantal werkzaamheden vanuit het merk Essent. Omvat onder meer aanpassingen aan de brandingsite, het ontwikkelen van een wayfindingsysteem met bijbehorende iconen en het maken van animaties
voor advertising.

Nevenactiviteiten
Host voor EnschedePloeg UT / Zeelicht Producties / Mojo Concerts | 2008 - heden
Als onderdeel van een groter team verzorg ik de artist hospitality op Lowlands. Hierbij zijn wij als hosts
begeleiders voor bandleden en tourmanagers op het festival. Wij zorgen ervoor dat ze wegwijs worden
op het terrein en dat vragen over catering, backline en uiteindelijk blij en op het juiste moment op het
juiste podium staan.
Runner voor Mojo Concerts | 2012 - 2016
Het vervullen van allerhande transporttaken voor o.a. de festivals Pitch en De Wereld Draait Buiten.
Dit omvat onder meer het tijdig ophalen en afleveren van artiesten en crew bij hotels of Schiphol,
het maken van afspraken en afstemmen over de planning.

Vaardigheden
Goed
Software

Adobe Creative Suite (Photoshop, Fireworks, Illustrator, InDesign, After Effects, Premiere) –

		

Avid – Microsoft Office –

Talen		

Nederlands (moedertaal) – Engels

Redelijk
Software

Sketch – Cinema 4D – Google SketchUp – Maya

Code		

HTML – CSS

Talen		

Duits – Frans

In het bezit van rijbewijs B

Interesses
Wielrennen (actief) en de koers (passief) – Architectuur (Bjarke Ingels, Herzog & De Meuron e.a.) –
Muziek: actief (drums, gitaar, toetsen) en passief (grote muziekcollectie) – Interieur- en meubelontwerp.

