Lieke van der Rijk

digital and communication designer
Read more about me and some of my projects on the next page.

E : liekevdrijk@gmail.com
W : www.liekevanderrijk

Education

Work experience

Communication & Multimedia Design

Hackastory

(August 2012 - July 2016)
Avans University of Applied Sciences,
Breda the Netherlands

(August 2016 - now)
Tilburg, the Netherlands

Medior Designer (Sept. 2017 - now)

Minor Co-Design Studio

•• Responsible for both print and digital

(Sept. 2015 - Jan. 2016)

products

•• (Further)development visual style
•• Coaching design interns
•• Development design thinking method
Jr. Designer
(Sept. 2016 - Sept. 2017)
•• Guarding branding en visual style
•• Design secondary products
•• Coaching design thinking brainstorms

Minor Multimedia design
(Sept. 2014 - Jan. 2015)

Higher General Secondary Education

Avans University of Applied Sciences

(August 2007 - July 2012)
Dongemond College
Made / Raamsdonksveer, the Netherlands

(March 2016 - May 2016)
Breda, the Netherlands

Student assistent Story Design

Minor Nature and Health / Nature and
Science

•• Creating study materials
•• Coaching CMD students
•• Judging and giving feedback on assignments

(Sept. 2014 - Jan. 2015)

Skills
••
••
••
••
••
••

Brainstorming with non-designers
User focused testing and iterating
(Environmental) visual storytelling
Collaborative and individual working
Coaching both teams and individuals
Advanced Dutch and English language

••
••
••
••
••
••

Web and Graphic design
Digital illustration
Identity / Branding - on and offline
(Interactive) wireframing - Invision and Adobe XD
Design tools - Adobe Design CC software
Audio manipulation and design - Logic Pro X

References on request

Lieke van der Rijk

Ik ben een digital ontwerper die van interactie houd. Ik maak
ervaringen met (audio)visuele storytelling om gebruikers te
betrekken inplaats van slechts een verhaal te vertellen. Altijd
probeer ik zelfverzekerd te zijn zonder arrogantie. Hierdoor ben
ik niet bang van “kill your darlings”, maar ben ik ook niet bang mijn
mannetje te staan. Mijn hart gaat sneller kloppen van strak editorial
opmaak of pixel-perfect web ontwerp, maar maak me vooral ook
wakker voor experimenteel interactie ontwerp. Noem me een
duizendpoot of chameleon, maar noem me vooral Lieke.

Most recent and proudest work
Clan Lamont Pipe Band - Branding
Clan Lamont Pipe Band is een Schotse doedelzak
band uit Waalwijk, Nederland. Tot op heden was de
volledige branding van deze band gebaseerd op hun
tartan (het patroon op de kilts).
Omdat tijden veranderen en een jongere generatie
misschien denkt dat een doedelzak nogal stoffig is,
huurde ze mij in voor een nieuwe visuele branding.
Dit met hun afkomst in gedachten, maar dit maal
met een modern randje.

We Were Lost - Game
Op het moment dat Rick Nijsse en ik moeite hadden
met het vinden van een baan, angstig voor het niet
meer kunnen betalen van onze maandelijkse lasten,
zakten we beide in een bijzondere periode van
mentale conflicten.
We besloten een project te wijden aan de
gevechten die we in onze hoofden voerden en de
emoties, paniek en angsten die we trotseerden.
Neem een kijk in onze zwakste momenten tijdens
een twijfelachtige tijd in ons leven.

Hackastory - Branding
Hackastory is een innovatie agency. Het internet
is een krachtige tool in de handen van journalisten.
Zij geloven dat het cruciaal is voor de journalist om
invloedrijk te blijven in deze digitale eeuw.
Hackastory was wanhopig toe aan een nieuw logo,
dit omdat hun toenmalige logo een oud Windows
emoji was. Het bedrijf begon als een hobby-project,
maar groeide snel uit tot een succesvolle startup.
Om die groei te eren, huurde ze mij voor een
volledige re-branding.

