
TAMARA 
VAN SUYLEKOM
Grafische vormgeving / creatief dtp

Als grafisch vormgever heb ik meer dan 10 jaar ervaring. Dat varieert van het ontwerpen van huisstijlen en flyers tot het 
vormgeven van projectplannen binnen de culturele sector. Ook het verzorgen van websites en andere online uitingen ga 
ik niet uit de weg. Ik ben een visueel ingesteld concept denker met een groot interesseveld naar andere disciplines, die 

oplossingsgericht te werk gaat en het beste product voor de klant wilt neerzetten.

Momenteel ben ik beschikbaar voor grafisch en pr/communicatie werk.

Bergselaan 15a
3037 BA  Rotterdam
+31 6 144 99 798

info@trademarkdesign.nl
www.trademarkdesign.nl

PROFIEL

OPLEIDING WERKERVARING

NEVENACTIVITEITEN

VAARDIGHEDEN

EIGENSCHAPPEN

2002 - 2004  
COMMUNICATIE EN 
MULTIMEDIA DESIGN
Willem de Kooning Academie  
 
1996- 2001  
ALLROUND DTP 
Grafisch lyceum Rotterdam

2016 - 2018 FREELANCE VORMGEVING & WEBDESIGN / COMMUNICATIE 
 Dutch Modular Fest - Muziek Festival, Den Haag
  Communicatie werkzaamheden als contact met pers, artiesten 

onderhouden. Website en social media onderhouden. Content 
maken voor de posts op social media en website. Vormgeving 
van website, social media posts, flyer / poster, stickers, 
programmaboekje. Verantwoordelijk voor planning en budget.

2017  FREELANCE PRODUCENT EENDRACHT FESTIVAL /  
 A FESTIVAL DOWNTOWN
   Stichting De Nieuwe Lichting, Rotterdam
  Planningen maken, deadlines bijhouden, vrijwilligers aansturen, 

contact met pers, partners en artiesten onderhouden, social media 
bijhouden, draaiboeken maken, vergunningen aanvragen etc.

2015 - 2018 FREELANCE ON- EN OFFLINE VORMGEVER   
 Falafular Modules, Rotterdam
  Website portfolio voor Falafular Modules. Voor Falafular onderhoud ik 

de website en instagram account. Tevens verzorg ik de fotografie van 
de producten. 

2014 - 2016  FREELANCE GRAFISCH VORMGEVER / COMMUNICATIE   
 Noodlebar - Muziek Events, Rotterdam
   Grafische vormgeving van posters, ontwikkeling en onderhoud 

van website (wordpress), aanschrijven van subsidies, schrijven 
van teksten voor social media, schrijven van persberichten, 
nieuwsbrieven (mailchimp) en contacten onderhouden met pers. 

2009 - 2017  FREELANCE WEBDESIGNER / COMMUNICATIE   
 Route du Nord - Kunst Manifestatie, Rotterdam
  Als hoofd communcatie was ik verantwoordelijk voor de 

vormgeving, ontwikkeling, onderhoud van de website (wordpress) en 
nieuwsbrieven (mailchimp). Daarnaast verzorgde ik de social media, 
onderhield ik het contact met pers en deelnemende kunstenaars, 
verzamelde ik de content voor website en social media. Tevens was 
ik mede curator voor het festival.

2007 - 2016  GRAFISCH VORMGEVER  / ICT MEDEWERKER 
 Valstar Simonis - Installatie Adviesbureau, Rijswijk
   Verantwoordelijk voor alle visuele communicatie. Dat hield in dat ik 

niet alleen bezig was met (print) aanbestedingen, projectboekjes, 
project leaflets en advertenties, maar ook de online uitingen zoals de 
website bijhouden en nadenken over hoe het interaction design beter 
kan, nieuwsbrieven (mailchip) en het onderhouden van Social Media 
(LinkedIn, Twitter). Ook het doorontwikkelen van de huisstijl en deze 
naar verschillende office macros vertalen, waar ik nauw samenwerkte 
met de ICt afdeling, voor de gebruikers binnen het bedrijf zat binnen 
mijn taken pakket. Buiten het feit dat ik nauw contact had met de 
ICtT afdeling voor verschillende vormgevings implementaties, was ik 
ook dagelijks bezig met verschillende interne ICT oplossingen. 

2016 - 2018
MEDE-ORGANISATOR
Dutch Modular Fest, Den Haag

2009 - 2017 
MEDE-ORGANISATOR  
Route du Nord, Rotterdam

2015 - 2016  
SECRETARIS BESTUUR  
Stichting Noodlebar, Rotterdam

ILLUSTRATOR
INDESIGN
PHOTOSHOP
OFFICE
WORDPRESS
MAILCHIMP
AFTER EFFECTS
DREAMWEAVER
SOCIAL MEDIA

CREATIEF
VEELZIJDIG
SOCIAAL
STRESSBESTENDIG
DOORZETTER
ORGANISATORISCH
NETWERKEN
FLEXIBEL
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CREATIVE.
HARD WORK.
PASSIONATE.
EXPERIENCE.

Als grafisch vormgever heb ik meer dan 
10 jaar ervaring. Dat varieert van het 

ontwerpen van huisstijlen en flyers tot het 
vormgeven van projectplannen binnen de 
culturele sector. Ook het verzorgen van 

websites en andere online uitingen ga ik 
niet uit de weg. 

Ik ben een visueel ingesteld concept denker 
met een groot interesseveld naar andere 
disciplines, maar ook zeker iemand die 

oplossingsgericht te werk gaat en het beste 
product voor de klant wilt neerzetten.



DUTCH
MODULAR
FEST 2018

Ontwikkeling identiteit van een jaarlijks 
terugkerend festival te Den Haag dat zich richt 

op de modulaire synthesizer. 

Verschillende grafische uitingen variërend van
website, poster, flyer, t-shirts, animatie en social media.

Website voor 
de 1e editie 
van Dutch 
Modular Fest 
te Den Haag.



Risoprinted flyers 
en poster voor 
Dutch Modular 

Fest 2018.



Risoprinted 
programmaboekje 
Dutch Modular Fest 
2018.



Ontwerp t-shirts 
Dutch Modular Fest 
2018 voor verkoop 
en artiesten/crew.

Verschillende items 
voor social media.



VALSTAR SIMONIS
In- en externe communciatie voor Valstar Simonis, 

een onafhankelijk Nederlands advies- en 
ingenieursbureau op het gebied van duurzaamheid, 

comfort en veiligheid in gebouwen. 



Verschillende covers 
en pagina’s voor 
de project boeken 
verdeeld per thema 
in opdracht van 
Valstar Simonis.







Een selectie van de verschillende projectbladen 
in opdracht van Valstar Simonis.

Valstar Simonis BV
Veraartlaan 4

2288 GM  Rijswijk 
+31 (0)70 307 2222

info@valstar-simonis.nl
www.valstar-simonis.nl

Amsterdam | Onderwijs | Nieuwbouw |  Duurzaam

Opdrachtgever
TCN Property Development

Adres
Postbus 2847  3500 GV  Utrecht

Contactpersoon
Dhr. Jorik Rademaker

Telefoonnummer
030 230 93 50

Omvang
44.000 m2 bvo

Adviesopdracht m.b.t.
Alle installaties
Opdrachtvorm

Volledige opdracht t/m oplevering 
en nazorg

Startjaar
2008

Opleverjaar
2012

Architect
Ector Hoogstad Architecten

Managementbureau
BBN Adviseurs

ROC VAN 
AMSTERDAM

Algemeen
Het gebouw biedt ruimte aan de vmbo-
opleidingen Detailhandel & Groothandel, 
Jan des Bouvrie College, Management 
en Ondernemerschap, Mode, Art & 
Entertainment, Frank Sanders Academie, 
Juridische Dienstverlening, Marketing, 
Sales & Communicatie, Johan Cruyff 
College, Sport, Recreatie, Haarverzorging, 
Schoonheidsverzorging.

Het ROC is een zogenaamd “Community 
College”. Dit is een onderwijsinstelling die een 
drempelloze verbinding heeft met haar omgeving. 
Concreet betekent dit dat de voorzieningen 
van de onderwijsinstelling en de met haar 
samenwerkende partners mede zijn afgestemd 
op de behoeften van de buurt/omgeving. Niet 
alleen de ingeschreven onderwijsdeelnemers, 
maar ook de buurtbewoners kunnen 
zonder belemmering gebruik maken van de 
voorzieningen. De school is niet een afgesloten 
gebouw met een vast onderwijsaanbod, dat min 
of meer toevallig ergens een plek heeft gekregen, 
maar is een onderdeel van een multifunctioneel 

complex, dat een integraal onderdeel van de 
samenleving ter plaatse vormt en mee verandert 
met die samenleving. Er is een nauwe en bewuste 
relatie tussen het onderwijsaanbod en de overige 
voorzieningen, waardoor leren in de meest brede 
zin van het woord wordt bevorderd. Doordat 
het gebouw langdurig open is en bruist van de 
activiteiten op alle momenten van de dag, wordt 
bovendien de sociale veiligheid van de buurt 
bevorderd.

Installaties, flexibiliteit & duurzaamheid
Het ontwerp van de installaties en de keuze van 
producten zijn zo uniform mogelijk opgezet, 
vanuit oogpunt van:
• Beheer en onderhoud;
• Exploitatie;
• Inkoopvoordeel;
• Stand der techniek;
• Latere uitbreiding en/of wijziging;
•  Voorkomen van verschillen in uitvoering in 

de verschillende bouwdelen.

Vanuit oogpunt van flexibiliteit is een 
gebouw gerealiseerd dat met een kleine 

inspanning en tegen lage kosten kan 
worden aangepast aan de veranderde 
behoeften. De installatieconcepten en de 
daarmee samenhangende leidingen- en 
kanaalbeloop zijn zodanig gekozen dat in 
ruime mate tegemoet gekomen wordt aan 
de flexibiliteit en multifunctionaliteit van 
het gebouw.

Bij het ontwerpen van de installaties is 
rekening gehouden met de duurzaamheid 
van de installaties en er op toegezien 
dat een doelmatig en economisch 
onderhoud kan worden uitgevoerd. 
De technische ruimten en schachten 
zijn zodanig geprojecteerd en ingericht 
dat technische installaties bereikbaar 
zijn voor het uitvoeren van onderhoud 
en inspectie. Ook is voldoende ruimte 
aanwezig voor bediening en onderhoud, 
waarbij installatiedelen eenvoudig 
vervangen kunnen worden. Bij de keuze 
van installatieonderdelen is zoveel mogelijk 
gebruik gemaakt van in de markt aanwezige 
standaard producten.

Een greep uit de duurzame installatie 
onderdelen:
•  CO2-regeling per lesruimte, voor 

optimale ventilatiehoeveelheden;
•  Warmteterugwinning uit de 

ventilatielucht;
•  Energieopslag in de bodem in 

combinatie met warmtepompen;
•  Aanwezigheidsdetectie per lesruimte 

ten behoeve van de schakeling van de 
verlichting, verwarming en ventilatie;

• Daglichtregeling voor de verlichting.

Het gebouw omvat naast de theorielokalen 
ook diverse praktijklokalen: veertien 
keukens, danszalen, sporthallen, 
banketbakkerij, restaurants, 
haarverzorgingslokalen, textielwarenkennis 
lokalen, computerlokalen, lokalen voor 
strijken / stoom /persapparatuur, etc.

Voor de ventilatie is gebruik gemaakt 
van het concept “Frisse scholen”, waarbij 
minimaal40 m3/h per leerling aan verse 
lucht wordt toegevoerd.



Een voorbeeld van een ingediende offerte voor 
de tender van het Paleis van Justitie 

te Amsterdam.



In 2010 kwam het 
verzoek vanuit de 

afdeling Onderzoek 
& Ontwikkeling 

van Valstar Simonis 
om een boekje 
te ontwikkelen 

met betrekking tot 
duurzaamheid. Maar 
wat is duurzaamheid 

nou eigenlijk? Is het 
niet meer als een 

modeverschijnsel en 
roept men het woord 

duurzaamheid niet 
te pas en te onpas? 

De uitleg van wat 
duurzaamheid nou 

eigenlijk is wilde 
Valstar Simonis 

vereenvoudigen 
in een soort van 
`Duurzaamheid 

voor Dummieś . Dat 
heeft geresulteerd 

in het boek 
ÀBCDuurzaamheid’.



NOODLEBAR
De organisatie van Noodlebar streeft er naar een 

essentiële bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van 
elektronische muziek die door middel van modulaire 
synthesizers wordt gemaakt. Deze doelstelling tracht 

de stichting te realiseren door middel van het faciliteren 
van maandelijkse podia voor modulaire synthesizer 

artiesten in Rotterdam.



Verschillende flyers voor de evenementen van 
Noodlebar in 2016.



VARIA
Een selectie van verschillende DTP / vormgeving 

klussen uit 2018.

Ontwerp schermen voor het MEME cafe  
in HNI tijdens IFFR 2019.



Voorstellen poster 
Eendracht Festival 
2018

Factsheet 
World 
Press 
Photo 
Rotterdam. 



Projectplan aan de 
hand van de huisstijl 
voor World Press 
Photo Rotterdam. 



AUTONOOM




