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  Werkervaring

5 februari 2014 - heden   
 Senior designer bij NoSuchCompany. 
 Werkzaamheden: het ontwikkelen van concepten, art direction en grafisch ontwerp voor zowel nationale 

als internationale opdrachtgevers. Dat omvat onder andere huisstijlen, magazines, illustraties, motion, an-
imaties,  storyboarding, promotiemateriaal en  presentaties. Bij grote projecten werk ik samen met  andere 
ontwerpers binnen het team. Voor het complete verloop van  kleinere projecten en het klantcontact met 
verschillende projectmanagers ben ik zelf verantwoordelijk. De voertaal bij diverse opdrachtgevers is 
Engels.

4 2000 - 2014  
 Zelfstandig grafisch ontwerper. 
 Opdrachtgevers o.a. Politie Regio Utrecht, Delta Lloyd, Rabobank, DTV Consultants, Van der Hilst 

 Communicatie, Advies bureau ATIM,  Mercire BV, Kunst Centraal, Universiteit Utrecht, Theatergroep  
Zonder Olga, Projectbureau  Belvedere, ARCADIS. 

 Werkzaamheden bestaande uit: conceptontwikkeling, webdesign, ontwerp logo’s en huis stijlen, 
 beursstands, magazines, brochures, bouwen van websites (mn Flash), interactieve  producties. 

3 1993 - 2000 
 Op freelance- of detacheringsbasis gewerkt als creatief dtp’er/grafisch ontwerper voor  verschillende 

 ontwerp- en reclame bureaus of vormgevings afdelingen van grote bedrijven. Soms voor een periode  
van enkele  weken, vaak ook jarenlang. 

 Werkzaamheden: opmaken van tijdschriften, catalogi, nieuwsbrieven, brochures, magazines, 
 verpakkingen, cd-hoesjes, artwork.  
Opdrachtgevers o.a.: Voetbal International, Wehkamp, Data Gold Reclamebureau, Fokker, KPMG,  
Myosotis Reclamebureau, Siebel Concept (reclame- en tekstbureau), Taalent Communicatie.

2 1992 - 1993 
 Werkzaam als grafisch ontwerper voor communicatiebureau Zwart & Partners te Alphen a/d Rijn.

1  1990 - 1992 
 Werkzaam als grafisch ontwerper voor reclamebureau Studio Bruijn & Wilson te Amsterdam.

Persoonlijke gegevens
Ron van Vliet
Geboren:  22 november 1968
Adres: Verlengde Hoogravenseweg 144, 3525 BK Utrecht
Mobiel: 06 36597467
Email: ron@ronvanvlietprojecten.nl
Website: www.ronvanvlietprojecten.nl

  Opleidingen / Cursussen

1 1981 - 1986 Samenwerkingsschool Waddinxveen (HAVO). Diploma behaald.
2 1986 - 1990 Grafisch Lyceum Rotterdam (MBO). Diploma behaald.
3 1990 - 1995 Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Grafische Vormgeving (HBO).
  Diploma behaald. Afstudeerspecialisatie: Illustratie en Typografie.
4 2001  Cursus Adobe Flash (animatie en Actionscript), Centrum Beeldende Kunst Utrecht.
5 2015 - 2016 Cursus Indesign voor professionals; cursus Powerpoint animation; cursus Indesign / 
  toegankelijke pdf maken; diverse workshops op het gebied van creatie/design. 
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Visie 
Uitgangspunten voor een ontwerp zijn altijd inhoud, doel, doelgroep en medium. Vormgeven is 
 communiceren. Een ontwerp moet ertoe bijdragen dat informatie, een  identiteit of een gevoel goed  
wordt  overgebracht en nauw aan sluit bij doel en  doelgroep. Effectiviteit en user experience zijn  essentieel,  
en een multi mediale benadering is vanzelfsprekend. 

Competenties
Ik ben een veelzijdige ontwerper die (uiteraard) crossmediaal denkt. Print en web versterken elkaar en vullen 
elkaar aan. Ik heb grote interesse in nieuwe media en technieken en probeer altijd up-to-date te blijven. Ik ben 
op veel vlakken binnen het vak inzetbaar.

Doorzettingsvermogen - communicatief - werk goed in teamverband - zelfstandig - creatief - volhardend - 
stressbestendig - flexibel - accuraat - snel - harde werker - goede sparringpartner - muziekliefhebber.

Talenkennis
Nederlands: moedertaal
Engels: goed 
Duits: redelijk

Persoonlijk
Ik ben ook beeldend kunstenaar. Ik schilder onder andere landschappen, stadsgezichten en  realistische 
 portretten. Daarnaast maak ik draadsculpturen en andere beeldende objecten, digitale producties en 
 illustraties. 

Wat mij interesseert
Verre reizen (Zuid-Amerika, India, Cambodja, Indonesië), intensief sporten (hardlopen, snowboarden, squash, 
mountainbiken), lezen, fotograferen, museumbezoek, films.

Vaardigheden

redelijk goed uitmuntend

conceptontwikkeling

webdesign

animatie

app ontwikkeling/bouw

beeldbewerking

brochures/magazines

illustratie

corporate identity

Software
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