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Werkervaring 

 

2010-heden Eigenaar Mooizo Design, grafisch ontwerp / online media + print 

Projecten 

2019  HWBP, programmaplan: grafisch ontwerp 

2019  IBP, powerpoint en presentatiemap: ontwikkeling 

2019  Green Business Club, jaarverslag duurzaamheid: grafisch ontwerp 

2019  Green Business Club, roadmap infographic: grafisch ontwerp 

2018  Infographics vuurwerk regels: grafisch ontwerp 

2018  Dating websites Singles United en DateMore: visual design 

2018  Unicef, rapport: grafisch ontwerp 

2017  Furore, formulieren: ontwikkeling 

2017  Philips, healthcare mobile-apps: visual design 

2017  Raad voor de Natuur- en Scheikunde website: visual design 

2017  CIHN, formulieren: ontwikkeling 

2016  Philips, healthcare web-app: visual design 

2016  NHG, formulier (invulbare pdf): grafisch ontwerp en ontwikkeling  

2016  Philips, mobile apps: visual design 

2016  NWO, eindrapportage Sectorplan Natuur- en Scheikunde: grafisch ontwerp 

2015  Article3Foundation: Prezi presentatie 

2015  NWO, tussenrapportage Sectorplan Natuur- en scheikunde: grafisch ontwerp 

2015  HOS: Prezi presentatie 

2015-heden Sevia, redesign website, nieuwsbrieven, kalender, brochures: grafisch ontwerp 

2015  TomTom, Routeplanner desktop en mobile app: visual design en ontwikkeling styleguide  

2014  Checkpoint Amsterdam, website: visual design  

2014  Pre-Motion, wireframes voor diverse scenario’s: interactie ontwerp 

2014  Ster in Zorg/ClimateSmartAgricultureBooster/Klassieke Homeopathie/ 

De Resultaten Kwekerij/Checkpoint Amsterdam logo’s: grafisch ontwerp 

2013-2014 TomTom MyDrive, desktop app: visual design 

2013-2014 Wandel- Fiets- Voetbal-voor-een-ander/4Daagse Sponsorloop, websites: visual design 

2012  TomTom Commuter, mobile app: visual design  

2012-2013 HAN, formulier (invulbare pdf): grafisch ontwerp en ontwikkeling 

2012  ANWB en ICS, mobile app styleguide: content en visual design  



2012 ICS/ANWB, styleguide voor mobile app: ontwikkeling 

2012  Calibris, website (pitch): visual design 

2012 ABNAMRO, styleguide voor mobile app: ontwikkeling 

2012  Vanderlande, web formulier: doorontwikkeling visual design 

2011  VVGA, website: visual design 

2010  Nieuwis, website (Wordpress): visual design en ontwikkeling 

2010-2012 Spoffin, flyers/affiches/programmaboekjes/jaarverslagen: grafisch ontwerp  

2010  NET-groep, logo/diverse folders/brochures: grafisch ontwerp  

2010-heden FOM, Wolters Kluwer, Ahrend, Generade, IFV, ECN, MN, Rabobank, deMonchyBakker, 

VUmc, Double Effect: ontwikkeling powerpoint presentaties en templates 

2010-heden AMC Huisartsenopleiding, Alberdingk Thijm Scholen, CIHN, HAN, Drake&Farrell, Minddistrict, 

PeopleP, Jeroen vd Heuvel, Holy, Visionforresult: ontwikkeling Word templates 

 

1998-2010 Edenspiekermann, grafisch ontwerper / online media (dienstverband) 

Projecten 

2010  HSK Groep, webapplicatie: visual design 

2009  Provincie Noord-Holland, website en styleguide: visual design en ontwikkeling  

2008  Dansserver, onderdeel van Theater Instituut Nederland, website: visual design 

2007  FGH Bank, Corporate presentatie (flash): visual design 

2007  Gemeente Voorschoten, website (pitch): visual design  

2006-2007 Equens, website, webapplicatie en styleguide: visual design en ontwikkeling 

2006  Gemeente Almere, website en styleguide: visual design en ontwikkeling  

2005  GVB (Gemeentelijk Vervoersbedrijf Amsterdam), website en kaartautomaat: visual design 

2004  Gemeente Amsterdam, styleguide in interactive pdf: ontwikkeling  

2003  NS (Nederlandse Spoorwegen), Railpocket en Meten-in-de-trein handhelds: visual design 

2003  NS (Nederlandse Spoorwegen), Merkweb, online styleguide: visual design 

2001-2004 Taxiwet, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, website: visual design 

2000-2001 AMC (Academisch Medisch Centrum), website: visual design 

2000  Eizo monitoren, website: visual design 

1998-2000 Rein Electronics, website: visual design 

 

1996-1997  Freelance grafisch ontwerper / online media (voor diverse ontwerpburo’s) 

DC3, Zoom Interactive, Moss Multi Media, Lost Boys Interactive, Harlon Communicatie,  

NOB Interactive, Morphosis 

  

1991-1994  Freelance grafisch ontwerper / print (voor diverse ontwerpburo’s)  

  Watano Matsuzaki, Vormplan, Oogst Vormgeving, SVT Strategic Design, Promenade Lourens 

 

1991   CG Ontwerpers, grafisch ontwerper / print (dienstverband) 

1989-1990 Kruit Communication-Design, grafisch ontwerper / print (dienstverband) 

 

 

 



Trainingen gegeven    

2010  Een interne training Webdesign ontwikkeld en gegeven, bij EdenSpiekermann  

2008-2009 Diverse interne trainingen Powerpoint ontwikkeld en gegeven, bij EdenSpiekermann 

 

 

 

 

Opleidingen, cursussen en trainingen gevolgd    

2015  Prototyping and Usability for Mobile Apps, cursus; Unitid, Amsterdam 

2010  Dreamweaver, cursus; College of MultiMedia 

2010  ‘Nooit meer acquireren’, training; Gift Trainingen-BNO Academie 

1995  Elektronisch Vormgeven voor Interactieve Media, opleiding; Kreft Opleidingen 

1992  ‘Ondernemen is ‘n kunst, kunst is ondernemen’, cursus; Gemeente Amsterdam   

1983-1988 Grafische Vormgeving, HBO opleiding; Hogeschool van de Kunsten Utrecht 

  Stages: BRS Premsela Vonk, Amsterdam; Sedley Place Design, Berlijn; Wrik, Utrecht 

1982-1983 Kunstgeschiedenis, opleiding; Katholieke Universiteit, Nijmegen   

1976-1982 Atheneum; Johannes Fontanus College, Barneveld 

 

 

Vaardigheden 

Klantvriendelijk, user-centered, teamplayer, analytisch, oog voor detail, positief, doorzetter, betrouwbaar    

Programma’s: Sketch, Wordpress, Photoshop, Illustrator, InDesign, Dreamweaver, Powerpoint, Word 

Talen: Nederlands, Engels, Duits en Frans  

 

 

Referenties 

Eric Hammink, Senior Visual Designer bij TomTom 

“Fijne teamspeler om mee samen te werken. Vakkundig en precies, met oog voor details.” 

 

Eveline Kleinjan, Lead Designer at TomTom Sports 

“Hennie is a pleasure to work with. She has a positive attitude, eye for detail and is very thorough in making style guides for 

development.” 

 

Rik Koster, Creative director, co-founder at Edenspiekermann 

“Ik heb lang samengewerkt met Hennie. Ze is een zeer ervaren webontwerper, heel grondig, een kei in het maken van stijlgidsen én 

een fijn mens bovendien.” 

 

Stijn Verhoeven, Principal UX Designer bij Handmade 

“Op basis van mijn jarenlange samenwerking als collega's, kan ik Hennie aanbevelen als webdesigner. Ze is als ontwerper sterk in de 

doorontwikkeling en uitwerking van vormgevingsconcepten en in de vastlegging en overdacht ervan. Ook nu ze freelancer is, zal ik 

graag voor dat soort werkzaamheden met haar blijven samenwerken.” 

 

Chris Teunissen, Grafisch vormgever bij gv_a 

“Ik heb met Hennie samengewerkt in diverse projecten. Hennie werkt oplossingsgericht, oorspronkelijk en creatief.  

Zij is een harde werker, een betrouwbare collega en een warme persoonlijkheid.” 

 



 

Vrijwilligerswerk 

2018-heden ‘Wandelen op rolletjes’, wandelen en gym met dementen in het Flevohuis, Amsterdam 

2018-heden Schilderen met dementen in verzorgingshuis Arkemheen, Nijkerk  

2015 Ontwerp prezi-presentatie voor Article3foundation, een stichting die geld inzamelt voor het Nederlandse Rode 

Kruis ten behoeve van de vluchtelingen 

2015-heden Nieuwsbrief voor de Anemoon, de psychiatrisch-geriatrische afdeling van verzorgingshuis Arkemheen, Nijkerk 

2010  Oprichten internetcafé in verzorgingshuis Arkemheen, Nijkerk ism Stichting Seniorenweb 

2007-2009 Lid OR ontwerpburo Edenspiekermann 

2006  Lesgeven Nederlands aan allochtone vrouwen, voor stichting ABC (Amsterdam Buurvrouwen Contact) 

2001-2006 Scheidsrechter voor Volleybal Vereniging Amsterdam 
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