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Capucijnenstraat 3d04
6211RN Maastricht
Nederland

Ontwerp voor
verandering
Als ontwerper ga ik geen uitdaging uit de weg. Ik help
ondernemers, weldoeners en vrijdenkers graag de
verbinding te leggen met hun publiek. Nieuwsgierigheid
speelt daarbij een cruciale rol. Door met een open blik te
kijken en goed te luisteren naar de wereld om ons heen is
het mogelijk om orde te scheppen in chaos. Door samen
de handen uit de mouwen te steken is het mogelijk om
de wereld steeds een beetje beter te maken.

Skills
Branding
UI/UX Ontwerp
Campagnes

Talen
Nederlands
Engels

Tools

Mei 2021 - Sept 2021

>>

Daaf Design
Freelance Grafisch Ontwerper
Juli 2018 - Mei 2021

>>

Rabobank
Stagiair Visual Design
Maart 2018 - Juli 2018

>>

Scotch & Soda
Stylist
Juli 2014 - Mei 2021

>>

Tijdens mijn Master International Business heb ik bij Viastory in Maastricht als
grafisch ontwerper meegewerkt aan verschillende projecten voor organisaties zoals
Nedlin, Lumière Cinema, Nextview, Maas Cleanup, en Via Belgica. Daarnaast heb
ik een grote rol gehad bij het ontwerpen en ontwikkelen van diverse middelen,
waaronder de website, voor Loesje van Herp

Na het afronden van mijn stage bij Rabobank, heb ik verschillende
ontwerpopdrachten aangenomen als freelance grafisch ontwerper. Zo heb ik een
bordspel voor Rabobank in een nieuw jasje gestoken en de website ontworpen voor
consultancy Happy insights en restaurant De Vief Heringe. Ook heb ik gedurende een
aantal maanden meegewerkt aan de een projectmanagement tool binnen het team
van Weener Plastics en heb ik meegewerkt aan een vernieuwd user interface ontwerp
voor datingapp Veganific

Werk

Viastory Creative Agency
Designer

Gedurende mijn stage bij de innovatie afdeling binnen Rabobank, ook bekend als de
Innohub, heb ik verschillende corporate start-ups ondersteund op het gebied van
vormgeving bij het maken van landingspagina’s, presentaties en banners. Daarnaast
vervulde ik een grotere rol door de visuele identiteit van hét event van het jaar,
Moonshot Demo Day , verder te ontwikkelen en diverse middelen voor deze dag te
ontwerpen zoals entree tickets, flyers, banners, t-shirts en keycords.

Naast mijn studie heb ik altijd gewerkt als stylist bij Scotch & Soda in Maastricht.
Hierbij combineerde ik service en sales op operationeel niveau door bezoekers mee te
nemen in de verhalen achter de collectie en te helpen in hun zoektocht naar wat echt
bij hen past.

Sep 2020 - Nov 2021

>>

Bachelor | Design (Vormgeving)
Zuyd Hogeschool
Sep 2015 - Juli 2020

>>

Educatie

Master | International Business
Maastricht University

Tijdens de engelstalige Master Internation Business heb ik gekozen voor de richting
Strategic marketing. Het programma van de Master bestond uit de volgende vakken:
International Competitive Analysis & Strategy, Digital Marketing, Data Analytics,
Marketing Strategy and Innovation, Consumer Psychology en Service Management.

Tijdens de Bachelor Vormgeving heb ik gekozen voor de richting Grafische
vormgeving. Naast de verplichte vakken heb ik de minoren “Business Intelligence” en
“Data Visualization” gevolgd. Daarnaast heb ik een premaster programma doorlopen
om na mijn HBO bachelor een universitaire master te kunnen volgen. Tijdens dit
engelstalige programma volgde ik de volgende vakken: Marketing Consumer Behavior,
Business Research Methods, Business Statistics, Academic Writing Skills en Data
analysis with SPSS / Excel.
De bachelor sloot ik af met mijn afstudeerproject Altijd plek in het fietsrek
waarbij ik een campagne ontwikkelde om het gebruik van de fiets te stimuleren
in de binnenstad.

Bachelor | Business Economics
Maastricht University

Sep 2014 - Feb 2015

VWO | E&M
Sint Oelbert Gymnasium

Aug 2008 - Juli 2014

Nieuwsgierig?

Samen aan de slag.
+31 6 3975 1794
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