
Opleidingen 
 
Koninklijke Academie van Beeldende Kunst 
Bachelor of Design — HBO
2007 – 2012

Mediacollege Amsterdam 
Media Design (graphic design) — MBO 
2003 – 2007

Augustinus College
Cultuur & Maatschappij — MAVO & HAVO
1997 – 2003

Talen 
 
Nederlands (zeer goed, vloeiend)
Engels (zeer goed, vloeiend)
Duits (matig)

Relevante werkervaring 

Vaardigheden 

CC InDesign ööööö öööõõ
CC Photoshop ööööö öööõõ 
CC Illustrator ööööö ööõõõ
CC After Effects ööööõ õõõõõ
CC Flash ööööö õõõõõ
CorelDraw ööööö ööõõõ
Mailchimp ööööö öõõõõ 
WordPress öööõõ õõõõõ
Ruimte voor meer ööööö ööööö

Persoonlijke kenmerken 
 
- Oog voor detail 
-  Snel en secuur 
-  Out-of-the-box denken 
- Conceptueel sterk 
- Gevoel voor humor
 

Referenties 
 
Petra Vriesema
Office Manager bij WKOF
pvriesema@hotmail.com
06 - 4653 2147 (privé)

Merel van Veen
Coördinator Voeding en Kanker 
bij WKOF
merelvanveen@gmail.com
06 - 4562 0385 (privé)

Anika Adriaans
Diëtist
anika.adriaans@gmail.com
06 - 2382 5279 (privé)

Daan Hermelijk
Voormalig Art Director bij VBAT
06 - 2621 4320 (privé)

Contact 
 
E-mail: willemse.p@hotmail.nl
Telefoon: 06 19 02 62 35
LinkedIn: linkedin.com/in/paul-willemse

Wereld Kanker Onderzoek Fonds  

2016 – heden
Inhouse grafisch ontwerper

Freelance 

2011 – 2016
Grafisch ontwerper / Illustrator

Stagair/ Junior Designer bij VBAT  

2009
Ontwerpbureau (branding)

Stage bij Baumann Productions  

2005
Ontwerp studio

Stage bij Architekten Cie.  

2004
Architecten bureau

https://www.linkedin.com/in/paul-willemse/


Een proefschrift dat de 
informatievoorziening met 
betrekking tot voeding tijdens en 
na de behandeling van kanker 
onderzocht bij mensen met 
kanker, het algemeen publiek en 
gezondheidsprofessionals, met als 
doel deze te verbeteren tussen alle 
betrokken partijen.  

Het ontwerp is een geabstra-
heerde visuele weergave van het 
probleem dat komt kijken bij de 
informatieoverdracht tussen de 
verschillende behandelaars.

Zo verbeeldt de lijn, die door het 
hele gehele boek loopt, de weg die 
informatie aflegt van professional 
naar patiënt.

Case #1

Improving 
information 
provision  
on nutrition  
and cancer
Year: 2019

Type: Typografie, graphic 
design, concept
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Een ludieke verpakking om de 
beleidsstandpunten van de 
Alliantie Stop Kindermarketing 
mee aan te bieden in de Tweede 
Kamer, met als doel om meer 
aandacht te genereren voor de 
problematiek rondom gerichte 
kindermarketing. 

Het ontwerp en concept zijn een 
knipoog naar de stelling van 
menig ouder dat er meer 
voedingsstoffen zitten in 
verpakkingsmaterialen dan  
in ontbijtgranen. 

De standpunten zitten als ‘kado’ 
verstopt tussen de verpakkings-
pinda's, die tevens als gezonde 
ontbijtgranen gepromoot worden 
op de doos.

Case #2

Pineutjes
Year: 2020

Type: Concept, retail design,  
illustratie
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Case #3

WKOF 
jaarverslag
Year: 2019

Type: Typografie, graphic design

In 2019 vierde het Wereld Kanker Onderzoek 
Fonds haar 25-jarige jubileum, en die feestelijk-
heid heeft zijn weg gevonden naar het 
ontwerp voor het jaarverslag.  

De secundaire huisstijlkleuren werden uit 
de kast getrokken en voor de cover koos ik 
voor een vlakverdeling die doet denken aan 
geabstraheerde confettivlokken.

Het resultaat is feestelijk doch ingetogen, wat 
past bij de serieuze missie van de organisatie.
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De Groenteproefkaart is bedacht 
als handig hulpmiddel voor ouders 
om hun kinderen meer groente 
te laten eten. Voor elke portie 
groente die ze proeven, mogen de 
kinderen een sticker plakken. En 
met een volle kaart kunnen ze een 
leuke prijs winnen. 

De publicatie is bedoeld voor 
kinderen tussen de 3 en 8 jaar en 
is in der loop der jaren een groot 
succes gebleken; nog steeds is 
de groenteproefkaart één van de 
meest aangevraagde publicaties 
van het WKOF.

Case #4

Groente-
proefkaart
Year: 2017

Type: Concept, illustration, 
graphic design
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Rode Bandiet

Willie  W
or te

l

Baas Broccoli

Wilde Spinazie Pret  Ewr t  &  Co.

Case #4: Groenteproefkaart



Het Smaak Kompas is gemaakt in 
samenwerking met een specialist 
bij het Amsterdam UMC ten 
behoeven van kankerpatiënten die 
kampen met smaakverandering 
na hun behandeling. Het kompas, 
dat wordt meegegeven aan de 
patiënt, geeft doormiddel van een 
dubbele draaischijf specifieke tips 
op basis van individuele klachten.

De bijbehorende poster wordt 
aangeboden aan professionals om  
in hun praktijk op te hangen. 

Case #5

Smaak 
Kompas
Year: 2020

Type: Concept, product  
design, graphic design
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Een uitzonderlijke opdracht voor het avant-
gardistische Zeebelt, waarbij de vraag was om 
de absolute grenzen van het medium ‘poster’ 
op te zoeken en een ruimtelijke manifestatie 
te ontwikkelen die in direct verband stond met 
zijn papieren vorm.

In een samenwerking met een arrangeur kapte 
ik de tekst uit dik karton waardoor de ‘poster’ 
ook als orgelboek kon dienen, die tijdens 
de opening afgespeeld werd als ruimtelijke 
preformance.

Case #6

Can Posters
Talk?
Year: 2010

Type: Experimental design,  
concept design



In zijn stageperiode 
bij vbat heeft Paul 
gewerkt aan de 
nieuwe huisstijl voor 
Amvest. Paul heeft 
ons verrast met zijn 
nieuwsgierigheid, 
inhoudelijkheid, 
gedrevenheid en 
orginaliteit.

Daan Hermelink 
Freelance design director / projectleider

Paul is a dedicated 
creative with a 
strong vision and 
likes to challenge the 
brief. His creativity 
shows an intelligent 
eye, and his humour 
and unique point  
of view makes him 
fun to work with.

Saskia Vermeulen 
Creative branding & design specialist bij Saswerk

Als fotograaf vind 
ik het fijn om samen 
te werken met Paul. 
Hij weet goed wat 
hij wil en geeft een 
heldere briefing mee. 
Hierdoor kan ik mij 
maximaal focussen 
op de fotografie! 

Remie Kranendonk 
Fotograaf bij REEM



Hartelijk dank 

Kom met mij in contact
+31(0)6 19 02 62 35

willemse.p@hotmail.nl


