
PROFIEL
Als professionele vormgever 
ben ik uitstekend in staat om 

de vraag van de klant te 
vertalen naar het gewenste 

product. Daarbij ligt de lat hoog; 
ik ben zeer gemotiveerd om een 

goede prestatie te leveren. Ik werk 
planmatig en georganiseerd en ben 

duidelijk en vriendelijk in de communicatie 
met zowel klanten als mijn team.  

Verder help ik mijn collega’s, heb een 
brede interesse en leer graag iets 
nieuws! Ik functioneer het liefst  

in een kleiner team  
van professionals. 

nella de koster

MAGAZINE ONTWERP

GRAFISCH ONTWERP

ONLINE ONTWERP

HUISSTIJL ONTWERP

VRIJ WERK
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PERSOONLIJK
NAAM  Nella de Koster
ADRES  de Staetekamer 38
WOONPLAATS 3823 VP  Amersfoort
GEBOORTEDATUM 20 05 1961 
MOBIEL  06 - 51 37 46 40
MAIL dekoster.nella@gmail.com
PORTFOLIO nelladekoster.com
SOCIAL MEDIA linkedin.com/in/nelladekoster

IK VERBEELD UW IDEE!
Iets ontwerpen is de leukste opdracht die er is! 
Of dat een logo, visitekaartje, website,  
of tijdschrift is; de visie van de klant staat centraal. 
Persoonlijk contact vind ik een belangrijk 
onderdeel om te ontdekken wat hem of haar  
daarbij voor ogen staat.  
Om dan -simpel gezegd- tekst en beeld  
samen te voegen tot een overzichtelijk en  
goed leesbaar geheel. En er vervolgens een 
technisch bruikbaar product van te maken. 

ERVARING 
2016 - heden  PROVORMA - zelfstandig 
ondernemer, grafisch vormgever 
logo • poster • digibord • folder • social media 
website • magazine • visitekaartje • belettering 

2008 - 2016 DINQ MEDIA - grafisch vormgever
editorial design • magazine • huisstijl • advertentie  
campagne • order-begeleiding • brainstorm   
begeleiden stagiares • briefen fotografen • plannen  
offerte • contact drukkerij 

2002 - 2008  PROVORMA - zelfstandig 
ondernemer, grafisch vormgever

1992 - 2002 EP&PP - grafisch vormgever, 
coördinator studio, trainer 
magazine • typografie • opleiden op Apple: 
Adobe InDesign -Illustrator en -Photoshop

1985 - 1992 SANOMA - grafisch vormgever, 
trainer 
trainer, afdeling Redactionele Opleidingen
vormgever Playboy • vormgever Tip Culinair 
vormgever Libelle

Stage
1984 N.V. Nederlandse Spoorwegen,
 Reclame en Design, Utrecht
1984 Ontwerperskollektief 2D3D, 
 Den Haag
1983 Reclame Ontwerp Studio 
 H. van den Bogert, Zwolle
1982  Uitgeverij Drukkerij Bosch 
 en Keuning, Baarn

SPORT EN VRIJE TIJD
Naast mijn vak hou ik ook van stijldansen en  
roeien;   
• KR&ZV Het Spaarne, secretaris van het bestuur
•  BWV De Eem, secretaris van de roeicommissie 

en lid communicatiecommissie.
Verder ben ik gek op koken; en nog meer op eten
en gezelligheid.

In het bezit van rijbewijs ABE.

OPLEIDING 
1979 ArtEZ hogeschool voor de kunsten, 
opgericht in Kampen als CABK, Diploma 1985
1973 Farel College, Amersfoort
VWO Atheneum, Diploma 1979

Aanvullende opleidingen, cursussen
Open Training Management, Mansal Nederland bv
InDesign Interactief en Publish Online, Opatel

VAARDIGHEDEN   
Adobe InDesign 
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Smart Connection

OPDRACHTGEVERS
BLINK EDUCATIE Plot 26
ANWB  Kampioen, Waterkampioen, KCK  
BRUID MEDIA  Bruidegom Magazine, Elsa Magazine  
CONSUMENTENBOND  Reisgids, Consumentengids, 
 Geldgids, Autogids 
NATUURMONUMENTEN  Puur Natuur 
SANOMA  Libelle, Playboy en Tip Culinair  


