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Personalia
Naam: Jaap van der Heijden
Geboren: 29 mei 1968
Telefoon: 06 1661 49 29
Email grafischvormgeverjaap@gmail.com
Website jaapvanderheijden.nl
LinkedIn linkedin.com/in/jaap-van-der-heijden

Profiel
 Ik ben een grafisch vormgever en teamplayer. In een team zorg ik altijd voor 
het buiten de kaders denken en het creëren van de juiste manieren om de 
boodschap naar buiten te brengen. Ik ben in staat om goed te luisteren en 
snel te schakelen om projecten tot een goed uitvoerbaar plan te brengen. 

In juli heb ik mijn Onlne Marketing cursus bij het Digital Marketing Institute 
met succes afgerond. Ik kan nu een marketingplan schrijven, campagnes 

opzetten en werken met google analytics om het succes te kunnen meten en af te stemmen.
Ik beheers alle Adobe software pakketten goed en kan zo op mijn Apple iMac eenvoudig ideeën omzetten 
naar praktische documenten, of dat nu papier is (advertenties, flyers of complete brochures) of online 
(nieuwsbrieven, video's en websites). Ik ben een vrolijke positieve man die snel mensen kan inschatten 
en enthousiast kan maken. Naast mijn werk doe ik dat ook bij de volleybal- en toneelclub waar ik aan 
verbonden ben.

Competenties/software kennis
Online marketing, werken met Google Analytics en het opzetten van een marketingplan
Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator
Fotografie / Product / Natuur / Sport / Architectuur
Video montage Adobe Premiere, Adobe After Effects & iMovie
Muziek opnames mixen Adobe Audition

Werkervaring 
2004 - heden Eigenaar Grafisch Vormgever Jaap van der Heijden
 • huisstijlen en logo's • nieuwsbrieven • clubbladen • trouw- en geboortekaartjes
 • fotografie • video • website Chateau Heucourt • website Fysiotherapie de Neckar-Ondiep

2004 - heden Grafisch vormgever bij Yokogawa Europe BV, Amersfoort
 • brochures en bulletins • flyers en advertenties • video's
 • documentatie • personeelsblad • beurspanelen en posters
 • roll up banners en banieren • power point- en word templates

2001 - 2003 DTP-er, vormgever bij ontwerpstudio Afdeling Vormgeving bv. Bussum
1999 - 2000 DTP-er, vormgever bij Broere & van Lennep reklamemakers, Houten. 
1997 - 1999 DTP-er, vormgever bij De Jong Creatieve Communicatie, Amersfoort
1992 - 1997 Doka medewerker, Scanner/DTP-er bij Myosotis & Scanart, Baarn
1991 - 1992 Militairedienst voldaan

Nevenacitiviteiten 
Bij het Utrechts Sprookjestheater ben ik voorzitter, onderhoud de website, verzorg alle reclame en uitingen. 
Ik ben de floor manager bij uitvoering in schouwburg, ben bezig met de opslag van alle decor, rekwisieten 
& kleding en organiseer de feesten voor onze vrijwilligers of voor een lustrum. Ik ben ik de vormgever van 
het clubblad
Bij Volleybalvereniging SV TOVO '67 ben ik actief als trainer dames- en herenteams, als scheidsrechter in de 
nevobo competitie, als  speler in de nevobo competitie, als  vormgever en schrijver van het clubblad en als 
speler van de Tovo huisband Rataplan.

mailto:grafischvormgeverjaap%40gmail.com?subject=
http://www.jaapvanderheijden.nl
https://www.linkedin.com/in/jaap-van-der-heijden-830a0417/
https://www.chateauheucourt.nl/
https://www.deneckarondiep.nl
https://www.utrechtssprookjestheater.nl/


Verdere nevenacitiviteiten 
Voor Careyn kleinschalig wonen 'de Prinses' creëer ik de maandelijkse nieuwsbrief
Voor Sport Vereent Utrecht creëer ik het halfjaarlijks clubblad
Voor de Stichting Steun Kinderen in Polen creëer ik het jaarverslag
Collectant voor de Nierstichting, de Hartstichting, het KWF, Amnesty International en het Rode Kruis
Hulp op school: eindmusical groep 8, opgenomen en gemonteerd, extra kamp georganiseerd, schoolkrant 
gemaakt, ouderband gevormd met een optreden op het dak van de school bij het afscheid van groep 8.

Opleidingen/trainingen
2022 Online Marketing, CDMP9.0 - Certified Digital Marketing Professional
2021 Wordpress basis / gevorderd / code / bouw je thema
2020 Adobe Premiere Pro gevorderd en Adobe After Effects
2014 Adobe InDesign Interaction
2014 Adobe Edge Animate: HTML 
2012 HTML5 en CSS3
2011 Microsoft PowerPoint 2003 
2010 Adobe Flash Action Script
2008 Adobe Flash
2007 Adobe InDesign gevorderd 
2000 Cursus Webontwerpen

Overige opleidingen 
1989 Propedeuse Hoge School voor de Kunsten Utrecht (HKU)
1984 - 1988 School voor de Grafische vakken (Grafische MTS)
1980 - 1984 Chr. Koningin Wilhelmina MAVO, extra examenvak: tekenen/kunstbeschouwing

Grote passie voor...
•  Muziek maken, ik ben drummer/zanger/oprichter van de amateurband Rataplan. Het is heerlijk om 

samen te repeteren maar optreden voor publiek geeft mij zo mogelijk nog meer energie!
•  Fotografie, met mijn Canon maak ik mooie natuurfoto's en leg ik evenementen vast. Of het nu een 

beachvolleybaltoernooi of een schoolkamp is, ik ben erbij en leg het vast.
•  Sporten, naast fanatiek volleyballer ben ik gek op (race)fietsen, (berg)wandelen, skiën, schaatsen, 

zwemmen, kanoën en kamperen. Het zaalvolleybal is leuk maar beachvolleybal heeft mijn hart gestolen. 
Ik ben de initiatiefnemer van de beachtrainingen bij mijn volleybalclub. Die begonnen al in 1993 aan de 
Maarsseveenseplassen (met een geleend tennisnet op hoogte) en zijn nu een profesioneel onderdeel van 
de clubactiviteiten bij zwembad de Krommerijn.

•  Samenwerken, ik kan snel mensen enthousiast maken om deel te nemen aan activiteiten die ik 
organiseer. Zo heb ik met ouders van groep 8 een band gevormd en hebben we bij het afscheid van groep 
8 een optreden verzorgt vanaf het dak van de school. Ook heb ik jaren met heel veel plezier deelgenomen 
aan een amateur cabaret groepje. We schreven, zongen en creëerden samen een avondvullende show 
die wel 400 bezoekers mocht vermaken. Bij het 25 jarig jubileum van mijn volleybalclub ben ik met 
volleyballers een band begonnen, deze band bestaat nog steeds en speelt nog jaarlijks op clubfeesten. 
Mijn kinderen spelen bij het Utrechts Sprookjestheater, daar help ik als vrijwilliger achter de schermen. 
Ik begeleidde de verhuizing van alle decorstukken, kleding en rekwisieten en maakte eigenhandig de 
indeling van de opslag, daar vroeg ik telkens weer hulp van leden en ouders, sinds 2018 ben ik hun 
voorzitter. 

Mijn kracht ligt dus naast mijn creatieve werk als grafisch vormgever in het samenbrengen van mensen  
en het optimaal benutten van hun kwaliteiten.

Jaap van der Heijden, Zambesidreef 17, 3564 CA  Utrecht

https://youtu.be/boJoF6ccYOA
http://rataplan-band.nl/Rataplan-band.html
https://youtu.be/Dq77Zs2CQ44

