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Over mij
Ik ben student Mediavormgever aan 
het ROC van Twente en specialiseer 
mij in het keuzedeel Audiovisueel. 
Ik ben actief bezig met mijzelf te 
ontwikkelen als content creator binnen 
de mediabranche. Ik ben fanatiek 
carnavalsvierder; Ik schrijf en maak 
sketches voor gala’s en komische 
video’s. Humor vind ik erg belangrijk 
en is 1 van mijn unique selling points.

Opleidingen
- 2012-2017
Havo/vwo (havodiploma)
Twents Carmel College de Thij

- 2017-2018
Media, Informatie & Communicatie
Saxion Hogeschool

- 2018-heden
Mediavormgever
ROC van Twente

Vaardigheden
Photoshop – Gevorderd
InDesign – Gevorderd
After Effects – Basis
Première Pro – Gevorderd
Audition CC - Basis

Werkervaring
- Actief Twente (Solex/Fietsverhuur)
Verhuurmedewerker
September 2015 – November 2018

Tussen september 2015 en november 
2018 heb ik gewerkt bij Actief Twente, 
door hier te werken heb ik veel sociale 
vaardigheden opgedaan, zodoende 
praat ik makkelijk met ‘vreemden’ 
en heb ik een vlotte babbel. Toen ik 
hier een keer de taak kreeg om een 
folder te maken is mijn passie voor de 
creatieve sector ontstaan.

- Stadscafé in den Guldene Crone
Bediening & Bar
Oktober 2017 – heden

Vanaf 2017 werk ik bij Stadscafé in 
den Guldene Crone achter de bar. 
Door het werk hier kan ik makkelijk 
met mensen omgaan. Ook hebben 
mijn ouders vroeger een horecabedrijf 
gerund, waardoor ik vanaf jongs af 
aan gevorderde sociale vaardigheden 
geleerd heb. Ook maak ik het grafisch 
design voor Stadscafé (menukaarten, 
posters, evenementfotografie e.d.)

- Outcast – Design & Video 
Eigenaar/Cinematographer/
Fotograaf/Grafisch Vormgever
April 2020 – Heden

In April 2020 heb ik officieel 
mijn eigen bedrijf opgericht in 
videoproductie en grafisch design. Ik 
maak content voor marketingbureaus 
en bedrijven die dit nodig hebben. 
De jaren voordat ik officieel ben 
begonnen, heb ik al regelmatig 
klussen gedaan als fotograaf, 
cinematographer en grafisch designer. 
Zowel voor hobby, als ‘echt’ werk.
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