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In 2017 besloot ik een eigen bedrijf op te starten, genaamd Ymaeze. Naast 

mijn studie (Communicatie en multimedia design op de HU, specialisatie 

User Experience Design, en minor toegepaste psychologie) werkte ik hier en 

daar een beetje voor bekende. Vanaf 2019 echter, schreef ik mij in op een 

freelance site, vanaf toen begon ik veel (vaste) klanten te krijgen. Zo heb ik 

ervaringen in de onderstaande dingen opgedaan.
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INHOUD INLEIDING

Videografie: Zowel filmen als editing. 

Fotografie: Productfotografie, shoots, kantoor, feesten en een bruiloft. 

Grafisch design: Design van flyers, pdf ’s, logo’s, huisstijlen en visitekaartjes. 

Copywriting: SEO gerichte teksten voor websites.

Webdesign: WordPress, ontwerpen, bouwen en responsive maken.

Webshops: Productbeschrijvingen, video content editing voor advertenties, adcopies, 

thumbnails en banners.

Klantcontacten opbouwen en onderhouden. Het werken met deadlines, feedback 

verwerken en de wensen van de kant vervullen. 

Adobe Illustrator

Adobe InDesign

Adobe Photoshop

Adobe After effects

Adobe Premiere Pro

Adobe Lightroom

Adobe Xd

Final cut Pro

Microsoft Office

Google Analytics

Google AdWords

Mailchimp

Wordpress

HTML 

CSS

SKILLS

https://www.ymaeze.com/
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CAPTION HERE OTATEMPO RESENT UNT 
PERI QUIAS EXCEPERUM ILIS SUM CON

GEBOUWD IN WORDPRESS + RESPONSIVE GEMAAKT ONTWORPEN 

Tijdens mijn stage bij MEO heb ik alle ins en outs geleerd van WordPress 

en verschillende thema’s/plug-ins en CSS om alles responsive te maken. 

Als front-end developer heb ik zowel websites ontworpen als gebouwd.

Vervolgens ben ik na mijn stage verder gegaan met het ontwerpen en 

bouwen in WordPress. Momenteel beheer ik meerdere websites voor 

verschillende klanten en heb ik ook meerdere websites gebouwd en 

ontworpen.  Klik op een mock-up om naar de website te navigeren.

WEBDESIGN

https://bluyssenfonds.nl/
https://dorpshuis-nigtevecht.nl/
https://doulabackup.nl/
https://doulabackup.nl/
https://endometriose.nl/
https://workappic.com/
https://www.juliettedenouden.com/
https://projectreach.nl/
https://rolvinrijkaard.ymaeze.site/
http://liaison.meodemo.nl/
https://physioamsterdam.com/
https://rijschoolnoord.nl/
https://nvwbs.nl/
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Op het gebied van grafisch ontwerp heb ik 

dusver al veel ervaringen opgedaan. Ik  werk 

sinds april 2019 als all-round designer bij 

JDO Academy, JDO Management en Juliette 

den Ouden (international hair & make-up 

artist). Voor hun onderhoud ik de websites, 

doe ik videografie voor promo’s, werk ik 

met MailChimp, doe ik het grafisch ontwerp 

voor flyers, informatie pdf ’s, visitekaartjes en 

overig promotiemaeriaal. 

Daarbij heb ik met mijn eigen bedrijf veel 

ervaringen opgedaan met verschillende 

klanten. Op de volgende pagina’s kan je 

enkele voorbeelen van mijn werk vinden.    

GRAFISCH ONTWERP

Enkele ontwerpen voor
websites van klanten
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Informatie pdf ’s,  f lyers en promo 
materiaal  voor JDO Academy

Visitekaartje voor 
Juliette den Ouden, 
international hair & 
make-up artist
27,3K volgers op insta
(dec 2019)

Nieuwe pagina lay-out jdo-academy.nl

https://vimeo.com/350980840
https://vimeo.com/336455449
http://jdo-academy.nl


Ontstaan 
ambassadeurschap

Ernst & Bobbie 
worden 

ambassadeur

 Aantal Verwendagen 
verzevenvoudigd

Oprichting 
Stichting 
Opkikker

1997

Opening 
eerste 

kantoor

1996

Samenwerking 
met eerste
ziekenhuis

2002

Grote musical-
sterren maken de 

CD ‘X-mas feelings’ 

2003

1000e 
Opkikkerdag

1998 1999

2001

Ontvangst van 
het CBF-keurmerk

2000

2004

 Opening 
tweede kantoor

2005

Eerste Super 
Opkikkerdag

 Eerste Piraten- 
Sprookjesdag

2006

Nieuwe 
huisstijl

2007

Documentaire 
‘Een dag om te 

vergeten’ 
uitgezonden

2008

2012

De Opkikkerdag 
van Bas wint de 
Gouden Griffel

2011

Super Opkikker-
dag die helemaal 
in het teken staat 

van SBS

2010

Opening Klein 
Opkikkerland2009

Eerste 
Ambassadeursdagen

2020

Opening van 
ons huidige 

kantoor 

Opening Tweede
Opkikkerland 

Stichting Opkikker 
bestaat 25 jaar!

2018

Backstage 
culinair vindt 

plaats

2019

Onze nieuwe 
commercial wordt 
ingekleurd door 

300 ambassadeurs 

2017 2016

2013

Lancering van ons 
ambassadeurs-
magazine KIK!

De allereerste 
lintjesregen

2014

Hare Majesteit 
Koningin Máxima 

bezoekt de
Ambassadeursdagen

1995

2015

Tijdlijn  1995 - 2020

KETEN VAN KRACHT

www.opkikker.nl

& jubelsokspeldje

 •  •  •  •  • 
 •  •  • 

KETEN VAN KRACHT

 

Doe mee en 
ontvang het 

jubelsok speldje! 

KETEN VAN KRACHT
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Voor Stichting Opkikker heb ik voor het 25-jarig jubileum 

een logo + huisstij l  ontworpen. Dit heb ik vervolgens 

doorgevoerd in verschillende uitingen, zoals een ti jdli jn, 

briefpapier en kleurplaat. Ook heb ik de jubelsokken 

ontworpen, de foto’s hiervoor gemaakt en de uitingen 

hieromheen vormgegeven. Met meer dan 70K donaties 

(sept. 2020) is deze actie een groot succes. 



KETEN V AN KRACHT
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Visitekaartje voor Michelle van Dijk, 
international photographer

Selectie designs voor klanten & studie

50K volgers op insta (dec 2019)

Destin
Deals.NL

reamD TMsleeve
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Voor een opdracht van Hellas, 
via CMD HU, heb ik in een 

projectteam een concept, content 
en een adviesrapport gemaakt. 

Ik was verantwoordelijk voor de 
producten op deze pagina, plus 

nog een selectie foto’s.  

Voor zowel WorkAppic 

als VJ Lifestyle beheer 

ik de social media. Voor 

WorkAppic heb ik tevens 

de website gebouwd en 

ontworpen, en doe ik 

ads en dtp werk. Voor VJ 

Lifestyle heb ik het logo 

en huisstij l  ontworpen, dit 

verwerk ik in de designs.



Afname set 
voor bloeddruppels
Meet wat je écht nodig hebt.

vitalorange.com
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Voor Vital Orange doe ik  DTP werk, 
zoals een flyer,  Word/PowerPoint 

designs, tarievenkaart en binnenkort 
ook productfotografie.

Voor Reistaxi.nl / Domstad Mobiliteit 
B.V. doe ik vanaf November 2019 DTP 
werk, website beheer en AdWords / 
FB advertenties. 



Hier l inks is mijn stageverslag 
van MEO met foto’s die ik voor 
aanvulling van hun marketing/
content heb gemaakt. Indien 
geïnteresseerd, klik op de foto 
om de pdf te openen. 

Daarnaast heb ik voor MEO 
na mijn stageperiode nog 
productfoto’s gemaakt voor 
hun klanten, en  persoonfoto’s 
van de werkenemers.
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Voor Wehkamp heb ik 
enig DTP werk gedaan, 
zoals dit interne boek 
voor het 50 jarige 
bestaan van het 
kantoor. 

Referentie op mijn werk op freelancer.

nl.  Door Manager Marc Hollemans - 

Fulfi l lment Operations bij  Wehkamp

MARCELLO GONZALES
PHOTOGRAPHY

M A R C E L L O . G O N Z A L E S . 5 6
M A R C E L L O @ M G P - A RT. C O M
M G P - A RT. C O M

MGP

https://d0aaeda2-35bb-43b0-a7b3-c122c7270e4b.usrfiles.com/ugd/d0aaed_73237c0c0ca549f990e324e35bfcf0ef.pdf
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Voor verschillende webwinkels 
schrijf  ik productbeschrijvingen, 

adcopies, maak ik de 
productvideo’s (editing/montage) 

en thumbnails.   Klik op de video 
pictogrammen om naar mijn 

site te navigeren om hier enkele 
video’s te bekijken. 

Vanaf zo ver ik mij kan herinneren vind ik 

fotografie al leuk. In 2017 heb ik mijn eerste 

semi-professionele camera gekocht, die ik al 

gauw omruilde voor een Canon 6d Mark ii. 

Dusver heb ik ervaring opgedaan in shoots, 

productfotografie, op bruiloften en in een 

studio. Zelf bezit ik ook over studiolampen, 

achtergrondschermen en meerdere 

lensen en fliters.

Daarnaast verkoop in een selectie 

foto’s op Shutterstock.  

FOTOGRAFIE

https://www.ymaeze.com/productvideografie
https://www.shutterstock.com/nl/g/Ymaeze
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Berlin - BBA Gallery, 

black and white exhibition

London - London Brick Lane Gallery 

- Single Subject exhibition

Barcelona - Valid World 

Hall - People and places 

exhibition Dodho Magazine - 

Man Vs Nature



BRENDA VAN DEN BERG

INFO@YMAEZE.COM 

+31  (0)6 4 88 276 62

CONTACT

mailto:brendalouise%40live.nl?subject=Portfolio
https://www.linkedin.com/in/brendalouisevandenberg/
mailto:brendalouise%40live.nl?subject=Portfolio

