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“Rutger is een persoon die graag werkt 
en hard werkt. Hij is gedreven, houdt 

van zijn vak en heeft veel vakkennis die 
hij graag met je deelt en of je het (aan) 
leert. Daarbij is hij duidelijk, helder en 

geduldig. 
Rutger is altijd op zoek naar nieuwe 

materie/software waarbij het de zaken 
nog beter en of sneller kan afronden. 
Zijn enthousiasme, leergierigheid en 

efficient werken zijn heel aanstekelijk. 
Ik heb Rutger als een fijne en sociale 

collega ervaren en ik heb veel van hem 
geleerd.”  

                                   

“I have had the pleasure of knowing 
Rutger for the past 2 years working at 

Bizon Buitenreclame and later on at 
Centercom Buitenreclame. 

He’s focused, efficient, loyal and precise. 
He has no problem to work hard when 
necessary. He can be very flexible when 

the work needs to be done fast.”

“Rutger is a reliable person for every 
kind of job. He proofed to be creative, 

positive an not giving up before the 
result is there. 

A nice guy to work with and a positive 
and friendly person. I will shurely work 

with him again without any doubt.”

Werkervaring
2014 - heden FFAnders reclame, fulltime vormgever en dtp-er
 Maken van ontwerpen en deze vertalen naar produceerbare bestanden,
 aansturen printer en plotters. Inkopen materiaal, klantencontact.

2011 - 2013 Martini reclamemakers, fulltime vormgever en dtp-er
 Aansturen studio, inkopen materiaal, planning, klantencontact, stroomlijnen 
 workflow, voorbereiden bestanden voor productie (print, plot etc.).

2006 - 2011 Impressive, drukwerk - fulltime DTP-er en vormgever;
 beheer huisstijl van de verschillende takken van de Bizon mediagroep.
 Ontwikkelen van het concept en de opstartfase van Impressive. Stroomlijnen 
 van de workflow.

2005 - 2007 Drukkerij Alba, offset - fulltime DTP-er.
 runnen DTP-afdeling, bestanden verwerken en orders inplannen, ontwerpen
 van onder andere flyers, huisstijlen en familiedrukwerk, netwerk-, systeem-
 en websitebeheer.

2004 - 2005 Andre van Stek Tekstwerk Beheer BV, vertaalbureau - fulltime DTP;
 zetwerk voor de nederlandse versie van een groot postorderbedrijf.

2002 - 2004 Zelfstandig ondernemer, autonoom kunstenaar en vormgever;
 Autonome en toegepaste fotografie, grafische vormgeving en webdesign

2001 IT-zium, Webdesign
 ontwerpen van en meebouwen aan websites.

1994 - 1995 Sporting Foto (voorheen Publi Jeune), Fotografie
 Fotograferen van individuele sporters en sportteams.
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1997 - 2002 Hanzehogeschool Groningen, mediakunst (diploma juni 2002)
 Foto- en videografie, animatie, digitale kunst, afgestudeerd met fotografie

1989 - 1997 Menso Alting College, VWO (diploma juni 1997)
 Nederlands, Engels, Wiskunde B, Natuurkunde, Scheikunde, Geschiedenis, Tekenen

1984 Typecursus (diploma)
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