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WERKERVARING

2015 - 2018 FREELANCE ON- EN OFFLINE VORMGEVER   
 -HSHM\SHY�4VK\SLZ��9V[[LYKHT
� �>VYKWYLZZ�^LIZP[L�]VYTNL]PUN�LU�VUKLYOV\K��*VU[LU[�THRLU�]VVY�ZVJPHS�TLKPH��;L]LUZ�]LYaVYNKL�PR�KL�

MV[VNYHÄL�]HU�KL�WYVK\J[LU��

������������� -9,,3(5*,�.9(-0:*/�=694.,=,9���*644<50*(;0,�   
 5VVKSLIHY���4\aPLR�,]LU[Z��9V[[LYKHT
�� �.YHÄZJOL�]VYTNL]PUN�]HU�WVZ[LYZ��6U[^PRRLSPUN��]VYTNL]PUN�LU�VUKLYOV\K�]HU�^LIZP[L��^VYKWYLZZ���

HHUZJOYPQ]LU�]HU�Z\IZPKPLZ��ZJOYPQ]LU�]HU�[LRZ[LU�]VVY�ZVJPHS�TLKPH��ZJOYPQ]LU�]HU�WLYZILYPJO[LU��UPL\^ZIYPL]LU�
�THPSJOPTW��LU�JVU[HJ[LU�VUKLYOV\KLU�TL[�WLYZ��

��� ��������� -9,,3(5*,�>,)+,:0.5,9���*644<50*(;0,�� 
 9V\[L�K\�5VYK���2\UZ[�4HUPMLZ[H[PL��9V[[LYKHT
� �(SZ�OVVMK�JVTT\UJH[PL�^HZ�PR�]LYHU[^VVYKLSPQR�]VVY�KL�]VYTNL]PUN��VU[^PRRLSPUN��VUKLYOV\K�]HU�KL�^LIZP[L�

�^VYKWYLZZ��LU�UPL\^ZIYPL]LU��THPSJOPTW���+HHYUHHZ[�]LYaVYNKL�PR�KL�ZVJPHS�TLKPH��VUKLYOPLSK�PR�OL[�JVU[HJ[�
TL[�WLYZ�LU�KLLSULTLUKL�R\UZ[LUHHYZ��]LYaHTLSKL�PR�KL�JVU[LU[�]VVY�^LIZP[L�LU�ZVJPHS�TLKPH��;L]LUZ�^HZ�PR�
TLKL�J\YH[VY�]VVY�OL[�MLZ[P]HS�

������������� .9(-0:*/�=694.,=,9����0*;�4,+,>,92,9 
 =HSZ[HY�:PTVUPZ���0UZ[HSSH[PL�(K]PLZI\YLH\��9PQZ^PQR
�� �=LYHU[^VVYKLSPQR�]VVY�HSSL�]PZ\LSL�JVTT\UPJH[PL��+H[�OPLSK�PU�KH[�PR�UPL[�HSSLLU�ILaPN�^HZ�TL[��WYPU[��

HHUILZ[LKPUNLU��WYVQLJ[IVLRQLZ��WYVQLJ[�SLHÅL[Z�LU�HK]LY[LU[PLZ��THHY�VVR�KL�VUSPUL�\P[PUNLU�UPL\^ZIYPL]LU�
�THPSJOPW��LU�OL[�VUKLYOV\KLU�]HU�:VJPHS�4LKPH��3PURLK0U��;^P[[LY��LU�^LIZP[L��>VYKWYLZZ�LU�+Y\WHS���0U�UH\^L�
ZHTLU^LYRPUN�TL[�KL�0*;�HMKLSPUN�OLI�PR�]LYZJOPSSLUKL�PTWSLTLU[H[PLZ�]VVYNLNL]LU�aVHSZ�THJYV»Z�PU�>VYK��
[LTWSH[LZ�]VVY�7V^LYWVPU[�LU�WYVQLJ[ZOLL[�[LTWSH[LZ�PU�:OHYLWVPU[���=VVY�OL[�LLYZ[L�YLKLZPNU�]HU�KL�^LIZP[L�
^LYR[L�PR�ZHTLU�TL[�LLU�KL]LSVWLY��+L�LSLTLU[LU��7OV[VZOVW��LU�KL�^PYLMYHTLZ�SL]LYKL�PR�HHU�aVKH[�KL�
KL]LSVWLY�OL[�[LJOUPZJOL�NLKLLS[L�PU�+Y\WHS�RVU�THRLU��



Tamara 
van Suylekom
2019

GRAPHIC
DESIGN



 001  DUTCH MODULAR FEST
 002  VALSTAR SIMONIS
 003  NOODLEBAR
 004  VARIA
 005 AUTONOOM

TAMARA VAN SUYLEKOM
BERGSELAAN 15A
3037 BA  ROTTERDAM

T 06 144 99 798

E INFO@TRADEMARKDESIGN.NL
WWW.TRADEMARKDESIGN.NL



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.
�ůůĞ�ŝŶƐƚĂůůĂƟĞƐ
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, 
:ƵƌŝĚŝƐĐŚĞ��ŝĞŶƐƚǀĞƌůĞŶŝŶŐ͕�DĂƌŬĞƟŶŐ͕�
^ĂůĞƐ�Θ��ŽŵŵƵŶŝĐĂƟĞ͕�:ŽŚĂŶ��ƌƵǇī�
�ŽůůĞŐĞ͕�^ƉŽƌƚ͕�ZĞĐƌĞĂƟĞ͕�,ĂĂƌǀĞƌǌŽƌŐŝŶŐ͕�
Schoonheidsverzorging.

,Ğƚ�ZK��ŝƐ�ĞĞŶ�ǌŽŐĞŶĂĂŵĚ�͞�ŽŵŵƵŶŝƚǇ�
College”. Dit is een onderwijsinstelling die een 
ĚƌĞŵƉĞůůŽǌĞ�ǀĞƌďŝŶĚŝŶŐ�ŚĞĞŌ�ŵĞƚ�ŚĂĂƌ�ŽŵŐĞǀŝŶŐ͘�
Concreet betekent dit dat de voorzieningen 
van de onderwijsinstelling en de met haar 
samenwerkende partners mede zijn afgestemd 
ŽƉ�ĚĞ�ďĞŚŽĞŌĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ďƵƵƌƚͬŽŵŐĞǀŝŶŐ͘�EŝĞƚ�
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 
ŽĨ�ŵĞĞƌ�ƚŽĞǀĂůůŝŐ�ĞƌŐĞŶƐ�ĞĞŶ�ƉůĞŬ�ŚĞĞŌ�ŐĞŬƌĞŐĞŶ͕�
ŵĂĂƌ�ŝƐ�ĞĞŶ�ŽŶĚĞƌĚĞĞů�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ŵƵůƟĨƵŶĐƟŽŶĞĞů�

complex, dat een integraal onderdeel van de 
samenleving ter plaatse vormt en mee verandert 
met die samenleving. Er is een nauwe en bewuste 
ƌĞůĂƟĞ�ƚƵƐƐĞŶ�ŚĞƚ�ŽŶĚĞƌǁŝũƐĂĂŶďŽĚ�ĞŶ�ĚĞ�ŽǀĞƌŝŐĞ�
voorzieningen, waardoor leren in de meest brede 
zin van het woord wordt bevorderd. Doordat 
het gebouw langdurig open is en bruist van de 
ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ�ŽƉ�ĂůůĞ�ŵŽŵĞŶƚĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ĚĂŐ͕�ǁŽƌĚƚ�
bovendien de sociale veiligheid van de buurt 
bevorderd.

/ŶƐƚĂůůĂƟĞƐ͕�ŇĞǆŝďŝůŝƚĞŝƚ�Θ�ĚƵƵƌǌĂĂŵŚĞŝĚ
,Ğƚ�ŽŶƚǁĞƌƉ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŝŶƐƚĂůůĂƟĞƐ�ĞŶ�ĚĞ�ŬĞƵǌĞ�ǀĂŶ�
producten zijn zo uniform mogelijk opgezet, 
vanuit oogpunt van:
• Beheer en onderhoud;
ͻ� �ǆƉůŽŝƚĂƟĞ͖
• Inkoopvoordeel;
• Stand der techniek;
ͻ� >ĂƚĞƌĞ�ƵŝƚďƌĞŝĚŝŶŐ�ĞŶͬŽĨ�ǁŝũǌŝŐŝŶŐ͖
•  Voorkomen van verschillen in uitvoering in 

de verschillende bouwdelen.

sĂŶƵŝƚ�ŽŽŐƉƵŶƚ�ǀĂŶ�ŇĞǆŝďŝůŝƚĞŝƚ�ŝƐ�ĞĞŶ�
gebouw gerealiseerd dat met een kleine 

inspanning en tegen lage kosten kan 
worden aangepast aan de veranderde 
ďĞŚŽĞŌĞŶ͘��Ğ�ŝŶƐƚĂůůĂƟĞĐŽŶĐĞƉƚĞŶ�ĞŶ�ĚĞ�
daarmee samenhangende leidingen- en 
kanaalbeloop zijn zodanig gekozen dat in 
ruime mate tegemoet gekomen wordt aan 
ĚĞ�ŇĞǆŝďŝůŝƚĞŝƚ�ĞŶ�ŵƵůƟĨƵŶĐƟŽŶĂůŝƚĞŝƚ�ǀĂŶ�
het gebouw.

�ŝũ�ŚĞƚ�ŽŶƚǁĞƌƉĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŝŶƐƚĂůůĂƟĞƐ�ŝƐ�
rekening gehouden met de duurzaamheid 
ǀĂŶ�ĚĞ�ŝŶƐƚĂůůĂƟĞƐ�ĞŶ�Ğƌ�ŽƉ�ƚŽĞŐĞǌŝĞŶ�
ĚĂƚ�ĞĞŶ�ĚŽĞůŵĂƟŐ�ĞŶ�ĞĐŽŶŽŵŝƐĐŚ�
onderhoud kan worden uitgevoerd. 
De technische ruimten en schachten 
zijn zodanig geprojecteerd en ingericht 
ĚĂƚ�ƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞ�ŝŶƐƚĂůůĂƟĞƐ�ďĞƌĞŝŬďĂĂƌ�
zijn voor het uitvoeren van onderhoud 
ĞŶ�ŝŶƐƉĞĐƟĞ͘�KŽŬ�ŝƐ�ǀŽůĚŽĞŶĚĞ�ƌƵŝŵƚĞ�
aanwezig voor bediening en onderhoud, 
ǁĂĂƌďŝũ�ŝŶƐƚĂůůĂƟĞĚĞůĞŶ�ĞĞŶǀŽƵĚŝŐ�
vervangen kunnen worden. Bij de keuze 
ǀĂŶ�ŝŶƐƚĂůůĂƟĞŽŶĚĞƌĚĞůĞŶ�ŝƐ�ǌŽǀĞĞů�ŵŽŐĞůŝũŬ�
gebruik gemaakt van in de markt aanwezige 
standaard producten.

�ĞŶ�ŐƌĞĞƉ�Ƶŝƚ�ĚĞ�ĚƵƵƌǌĂŵĞ�ŝŶƐƚĂůůĂƟĞ�
onderdelen:
•  CO2-regeling per lesruimte, voor 

ŽƉƟŵĂůĞ�ǀĞŶƟůĂƟĞŚŽĞǀĞĞůŚĞĚĞŶ͖
•  Warmteterugwinning uit de 

ǀĞŶƟůĂƟĞůƵĐŚƚ͖
•  Energieopslag in de bodem in 

ĐŽŵďŝŶĂƟĞ�ŵĞƚ�ǁĂƌŵƚĞƉŽŵƉĞŶ͖
ͻ� ��ĂŶǁĞǌŝŐŚĞŝĚƐĚĞƚĞĐƟĞ�ƉĞƌ�ůĞƐƌƵŝŵƚĞ�

ten behoeve van de schakeling van de 
ǀĞƌůŝĐŚƟŶŐ͕�ǀĞƌǁĂƌŵŝŶŐ�ĞŶ�ǀĞŶƟůĂƟĞ͖

ͻ� �ĂŐůŝĐŚƚƌĞŐĞůŝŶŐ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ǀĞƌůŝĐŚƟŶŐ͘

Het gebouw omvat naast de theorielokalen 
ŽŽŬ�ĚŝǀĞƌƐĞ�ƉƌĂŬƟũŬůŽŬĂůĞŶ͗�ǀĞĞƌƟĞŶ�
keukens, danszalen, sporthallen, 
banketbakkerij, restaurants, 
ŚĂĂƌǀĞƌǌŽƌŐŝŶŐƐůŽŬĂůĞŶ͕�ƚĞǆƟĞůǁĂƌĞŶŬĞŶŶŝƐ�
lokalen, computerlokalen, lokalen voor 
ƐƚƌŝũŬĞŶ�ͬ�ƐƚŽŽŵ�ͬƉĞƌƐĂƉƉĂƌĂƚƵƵƌ͕ �ĞƚĐ͘

sŽŽƌ�ĚĞ�ǀĞŶƟůĂƟĞ�ŝƐ�ŐĞďƌƵŝŬ�ŐĞŵĂĂŬƚ�
van het concept “Frisse scholen”, waarbij 
ŵŝŶŝŵĂĂůϰϬ�ŵϯͬŚ�ƉĞƌ�ůĞĞƌůŝŶŐ�ĂĂŶ�ǀĞƌƐĞ�
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




