
OVER MIJ
Ik ben een ondernemende dame met passie voor mijn vak. Het
ontwerpen en bedenken van creatieve uitingen en het organiseren
van evenementen is voor mij geen probleem. Ik ga geen uitdaging
uit de weg en leer graag nieuwe dingen. Voor ieder probleem of
vraagstuk is wel een oplossing te bedenken of het nu om outside the
box of inside the box denken gaat, mijn voorkeur gaat naar denken
in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden.

ERVARING

NOV 2013 - NOV 2015
Bij van Roosendaal technisch uitzendbureau droeg ik de
verantwoording over elke vorm van communicatie. Van het
bijhouden van het drukwerk tot het organiseren van een eindfeest
voor 200 mensen of een onverwachte zakenreis.

COMMUNICATIEMEDEWERKSTER &
GRAFISCHVORMGEVER@VRTU

AUG 2013 - DEC 2013
Bij Jolange Opleidingen was ik een waar manusje van alles. Ik
beklede de volgende functies: telefoniste, administratief
medewerkster, webdesigner, grafisch vormgever, fotograaf en social
media manager.

GRAFISCHVORMGEVER & ADMINISTRATIEF
MEDEWERKSTER@JOLANGE OPLEIDINGEN

JAN 2015 - APR 2015
Éénmaal per jaar komen mijn docentenkriebels naar boven en geef
ik creatieve workshops aan kinderen. In 2015 heb ik de workshop
fotografie gegeven en tevens het ontwerp gemaakt voor de
promotie hiervan. Aan het einde van de 6 weken durende workshop
is er en tentoonstelling georganiseerd voor de ouders van de
kinderen en konden zij via een rode loper het werk van hun
kinderen aanschouwen.

WORKSHOP DOCENT &VORMGEVER@SOJS

APR 2015 - MAA 2016
Als internet assessor beoordeel je onder andere (mobiele) websites
op kwaliteit en functionaliteit. Google gebruikt deze informatie in
combinatie met hun algoritmes om hun zoek- resultaten te
optimaliseren.

INTERNET ASSESSOR@LIONBRIDGE

JAN 2012 - HEDEN
Als ZZP-er doe ik van alles op creatief gebied. Van wand- schildering
tot fotoshoot en van website tot advertentie. Hierdoor behoud ik mijn
veelzijdigheid en blijft mijn kennis van creatieve zaken up-to-date.

CREATIEF VORMGEVER@LB CREATIVE

NOV 2015 - JUL 2017
Bij ESET heb ik me vooral bezig gehouden met alle communicatie op B2C
gebied. Tevens droeg ik bij aan het vertaalwerk voor de consumenten en
regelde ik de fotografie tijdens beurzen en evenementen.

BRANDMANAGER@ESET

OPLEIDINGEN

2006 - 2010 - Bachelor of Arts & Education

Specialisatie: Fotografie,

Keuzemodules: Burn-out & Burn-out preventie en evolutieleer.

DOCENT BEELDENDE KUNST &VORMGEVING
@Willem de Kooning Academie

2005 - 2006 - Bachelor of Graphic Arts

Keuzemodules: Fotografie en Typografie.

GRAPHIC DESIGN@Lincoln University

2000-2005 - MBO Diploma niveau 4

Extra vakken: Marmer & Houtimitatie schildertechnieken.

COMMUNICATIE & VORMGEVING@SintLucas

1996 - 2000

Nederlands - D, Engels - D, Duits - D, Wiskunde - D, Natuurkunde -

D en Economie - D.

MAVO@De Grienden

FINALIST MEEST BELOVENDE STUDENT VAN NL

In 2008 heb ik meegedaan aan Nobiles Q-Masters, dit was een

zoektocht naar de starter met de grootste kans op een succesvolle

carrière. 23.000 studenten hadden zich hiervoor aangemeld en de

finale vond plaats op de Nyenrode Business University.

BIJZONDERHEDEN

SOFTWARE

TEKENEN FOTOGRAFIE SCHILDEREN GAMEN MUZIEK

HOBBY’S

Linda Batenburg
Brand Manager, Grafisch Vormgever
& Communicatie Medewerker



PORTFOLIO

Voor een nieuw technisch uitzendbureau heb ik alle

communicatiemiddelen ontwikkeld. Hun uitstraling moest stoer en

technisch zijn.

Van logo tot inschrijfformulier, belettering en een

canvasdoek voor het interieur.

#LOGO #HUISSTIJL #WEBSITE #BELETTERING #CANVASDOEK

HUISSTIJL@Intosteel B.V.

Manhattan Style is een luxe woonwinkel waar ze o.a.

fossiele meubelen, Eichholtz producten en

exclusieve banken verkopen. Ik heb Manhattan Style geholpen met

het maken van een nieuwe responsive website, advertenties en een

jubileum folder. Hiervoor heb ik de gehele collectie opnieuw

gefotografeerd en vrijstaand gemaakt. Na mijn aanpassingen

hebben ze zelf het onderhoud van de website weer opgepakt.

#HUISSTIJL RE-STYLE #WEBSITE #ADVERTENTIES

WEBSITE@Manhattan Style

Voor Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht heb ik een aantal weken

workshops fotografie gegeven. Hierbij was ik ook verantwoordelijk

voor de promotie op social media en de ontwikkeling van de

posters.

Aan het einde van de workshops hebben de kinderen een comic-

style boekje mee naar huis gekregen waarin ik hun werk

presenteerde.

#POSTER #FOTOGRAFIE #WORKSHOPS

POSTERS&FOTOGRAFIE@SOJS

Linda Batenburg
Brand Manager, Grafisch Vormgever
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PORTFOLIO

Warenhuis Bongers te Sliedrecht wilde een experiment doen waarbij

zij een folder uitgaven in de stijl van de Action, maar dan in

combinatie met hun eigen huisstijl. Hiervoor heb ik alle producten

gefotografeerd en een folder layout gemaakt waarbij de

aanbiedingen je om de oren vliegen, zoals bij de Action al een tijdje

word gedaan

#LOGO #HUISSTIJL #WEBSITE #BELETTERING

ACTIEFOLDER@Bongers

Naast de website van Manhattan Style heb ik voor hen veel werk

verricht op fotografisch gebied. Alle meubelen zijn opnieuw

gefotografeerd en vrijstaand gemaakt. Daarnaast heb ik van elk

interieur in de winkel sfeerfoto’s gemaakt om een aantrekkelijke

omgeving neer te zetten waarbij de meubels in een inrichting te

zien zijn.

#HUISSTIJL RE-STYLE #WEBSITE #ADVERTENTIES

FOTOGRAFIE@Manhattan Style

Bij van Roosendaal technisch uitzendbureau ben ik verantwoordelijk

voor alle communicatiemiddelen.

Advertenties in de METRO, berichten op social media zoals: LinkedIn,

Facebook en twitter. De huisstijl heb ik een kleine make-over gegeven.

In november zal er ook een nieuwe website online gaan waarvoor ik alle

beeldbewerking heb gedaan, de teksten en vertalingen heb

geschreven, SEO in orde heb gemaakt en de contactformulieren

middels https heb beveiligd.

#ADVERTENTIES #WEBSITE #HUISSTIJL RE-STYLE #SEO

ADVERTENTIES@VRTU
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