
 

 

 

 

Ilse Houtgast

21 december 1967

Overbeeklaan 14

6881 HG Velp

026 442 48 31 / 06 212 98 335

info@neoenco.nl / ilse@ontwerpbureauneo.nl

2012 - HEDEN: NEO & CO

Directeur/mede-eigenaar Neo & Co (vof)

Bureau voor visuele communicatie en creatieve oplossingen

Concept t/m productie(begeleiding) geprinte en digitale communicatiemiddelen

Opdrachtgevers: o.a. (educatieve) uitgeverijen, kennis- en onderwijsinstellingen, 

(semi-)overheid, culturele instellingen, bouw en projectontwikkelaars

bijzondere trajecten

2012 - heden: ontwikkelen lesmethodes voor diverse educatieve uitgeverijen 

(o.a. ThiemeMeulenhoff, Coutinho)

2012 - heden: diverse interne workshops huisstijlimplementatie (CCMO, Enserve)

2012 - heden: diverse communicatiemiddelen wetenschappelijke organisaties (WUR, CGN)

2014: interne scrumsessies huisstijlontwikkeling en -implementatie (Cultuurmij Oost) 

2015: communicatiecampagne nieuwbouwproject Wonen in Laag-Soeren (Reinbouw)

2017: campagne personeelswerving (Gelders Archief)

Overzicht klanten: www.neoenco.nl/klanten/

1993 - HEDEN: ONTWERPBUREAU NEO

Directeur/eigenaar ontwerpbureau NEO (eenmanszaak)

Bureau voor grafische vormgeving

Leidinggeven bureau en (1997 - 2011) aansturen ontwerpteam (2 ontwerpers, 2 of 3 creatieve

dtp-ers, 1 of 2 stagiaires en een trafficmanager/administratiemedewerker)

Eindverantwoordelijk voor marketing/acquisitie, klantcontact, offerte- en factuurtrajecten, 

projectplanning, kwaliteitsbewaking

bijzondere trajecten

1994 - 1996: inrichting Marinemuseum Den Helder

1996 - 2015: ontwikkelen lesmethodes voor diverse educatieve uitgeverijen 

(o.a. ThiemeMeulenhoff, Malmberg, (Wolters-)Noordhoff, Coutinho)

1998 - 2001: ontwerp en interne implementatie (aansturen realisatie-afdeling) 

huisstijl Dienst Stadsontwikkeling gemeente Arnhem

2011 - 2012: interim client services director (directeur klantrelaties) Giesbers

2013 - 2015: permanente tentoonstelling klantcontactcentrum DrieGasthuizenGroep Arnhem

Overzicht uitgelichte projecten: www.ontwerpbureauneo.nl/projecten.html

Ontwerpbureau NEO is lid van de BNO, Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers

Ontwerpbureau NEO is een door GOC erkend leerbedrijf
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1985 - 1992

1985 - 1986: inrichting boekwinkel en shopmanager Sydney Uni Bookshop, Sydney

1988 - 1989: museummedewerker National Gallery of Victoria, Melbourne

1987 - 1988 en 1989 - 1992: part-time medewerker CopyShop Arnhem

1986 - 1988 EN 1989 - 1992: ARTEZ HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN ARNHEM

HBO, opleiding Grafische vormgeving, diploma

Stages:

1990: Studio Hans Kruit, Den Haag (ontwerptrajecten en klantpresentaties)

1991: Studio ArtEZ, Arnhem (ontwerp, lay-out en productiebegeleiding culturele trajecten)

1979 - 1985: GRIFTLAND COLLEGE SOEST

VWO, diploma

Vakkenpakket: Nederlands, Engels, Frans, Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde, Biologie

2015

WordPress training lay-out & design voor gevorderden, Amsterdam, certificaat

Divi voor WordPress

2008

BNO Van idee tot product, certificaat

2004

BNO Leren Acquireren, certificaat

1997

Cursus leidinggeven en teambuilding, CMT, Hoevelaken, certificaat

1993

Financiële bedrijfsvoering, BKW, Arnhem, certificaat

1992

Marketing en acquisitie, BKW, Arnhem, certificaat

PERSOONLIJK

Ik heb goede contactuele en communicatieve eigenschappen en ben verbaal sterk

Ik zeg wat ik doe en ik doe wat ik zeg: afspraak is afspraak

Ik koppel een brede kennis en jarenlange ervaring aan betrokkenheid en daadkracht

Ik ben analytisch sterk

Ik werk van divergerend naar convergerend: ik denk bij aanvang van een project 

‘zo breed mogelijk’ en breng vervolgens het project slagvaardig en met ijzingwekkende 

precisie ;-) succesvol naar de eindstreep
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SOFTWARE

InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat

Office: Word, Excel, Powerpoint

WordPress (WooCommerce, Divi, Yellow Pencil)

SEO (o.a. Yoast)

Weebly cms

Mailchimp

Social Media (Instagram, Pinterest, YouTube) 

VAARDIGHEDEN

Leidinggeven en inspireren (creatief team)

Projectcoördinatie en -management

UX onderzoek / UI ontwerp

Ontwerp print en digitale media

Websites bouwen en cms beheren

Beeldvervaardiging, beeld- en tekstredactie

Gevoel voor vorm, kleur, beeld, typografie, lay-out, stijl en taal!

VAARDIGHEDEN ALGEMEEN

Uitstekende beheersing Nederlands en Engels (near-native) in woord en geschrift

Goede beheersing Frans en Duits

Rijbewijs B 

2016 - HEDEN

Redactie, vormgeving en productiebegeleiding kwartaalblad Abacus, 

Stedelijk Gymnasium Arnhem

2015 - HEDEN

Initiator, oprichter en lid van Broodfonds Velp

2008 - 2013

Voorzitter OR en lid MR Dorpsschool Rozendaal

2005 - 2008

Voorzitter OR KDV De Zon, Velp

1997 - 2001

Avondopleiding zilversmeden, academie voor Edelsmeden, Zeist
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