
Mijn naam is Katja van het Bolscher en ik ben 45 jaar. Ik ben merkontwikkelaar. 
Van strategie en concept tot het design. Een typograaf die erg taal- en
kleurgevoelig is. Mijn expertise ligt in retail design en store communicatie.

Als kind vond ik hutten bouwen en winketje spelen het mooiste wat er was en 
eigenlijk doe ik dat bouwen en spelen nog steeds. Want het creëren van mooie, 
maar vooral relevante en uitgesproken dingen, is mijn drijfveer.
Inmiddels heb ik 23 jaar ervaring in merkontwikkeling. Naast de logo’s en huisstijlen 
van grote A-merken - zoals Kruidvat, Loods 5, BCC, Perry Sport en de Bibliotheek-  
heb ik innovatieve retail concepten neergezet. De WAREHOUSE van ERA Contour, de 
eerste fysieke winkel van Badkamerwinkel.nl en de biologische supermarkt 
SuperFair. Recentelijk heb ik twee online merken opgezet: Bereikmeer.nl en de 
webwinkel Magnesium.shop.
Ik ben gewend te werken aan grootschalige projecten met strakke deadlines en 
budgetten. Om constructief aan merken te bouwen werk ik graag met verschillende 
disciplines voor optimale synergie. Mensen vinden mij doorgaans betrokken, creatief 
en daadkrachtig. Ik ben een autonoom denker met een analytische en vaak inventieve 
aanpak. Resultaatgericht en pragmatisch op de juiste momenten. Ik ben me altijd 
bewust van de randvoorwaarden. Trends en ontwikkelingen volg ik continue. En ik zal 
hierbij altijd het realisme van de 'gewone' consument in het vizier houden. Met één 
oog voor het detail en één oog voor het grote geheel kun je diepte en dimensies zien!
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werkervaring
2017
Oprichting online communicatiebureau ZZP-er & MKB-er // Bereikmeer.nl te Haarlem

begin 2017
Oprichting merkstrategie- en designbureau // Creating Brands te Overveen

2016 / 2017
Oprichting webwinkel met eigen private label // Magnesium.shop te Overveen

2010 / 2016
Concept Director bij SVT Branding + Design Group te Amsterdam

2000 / 2010
Senior Concept Designer // SVT Branding + Design Group te Amsterdam
 
1997 / 2000
Graphic Designer // Total Identity Amsterdam
 
1997
Stagiaire Graphic Designer // VBAT  te Amsterdam 

1996
Stagiaire Graphic Designer // Dedato Designers and Architects te Amsterdam

1996 / 1997
Freelance Graphic Designer // opdrachtgevers zoals Loods 5 en Stawon BnA

opleidingen en educatie

2017-2018
Filoso�e, ‘Kunst van het gesprek’ en ‘Vernieuw je denken’ // The School of Life

2015
Sketching workshop // Jongens van de Tekeningen

2014
Acquisitie training // de Ruilmeesters

2013
Taal voorbij: Zien we beeldig of zien we talig // seminar Pieter Adriaans

2008

Topcolleges Retail // het Management Studiecentrum: prof. drs. Rob van der Kind,
Ron Cijs, drs. Wijnand Jongen, Michel van Tongeren, prof. dr. ir. Kitty Koelemeijer
en prof. drs. ing. Henk Gianotten

1999 / 2007

Design Management training, presentatie, communicatie en project management
trainingen // Gi� BnO, COCD en Faktor
 
1992 / 1996
Gra�sche en typogra�sche vormgeving // Koninklijke Academie van Den Haag

1985 / 1992
Atheneum // Lyceum Santa Maria in Haarlem

1979 / 1985
Basisschool // Antoniusschool in Aerdenhout
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design & implementatie

strategie & concept

content & retail communcatie

van Katja van het Bolscher • Brand Development: het formuleren van de merkgedachte, de merkpersoonlijkheid en ervice concept’.
• Visualisaties merkconcept in conceptscenario's en moodboards.
• Het ontwikkelen van totaalconcepten voor consumentenomgevingen, bij aanvang middelen vrij.
• Design van met name visuele identiteiten en store communicatie platformen.
• Ontwikkelen van nieuwe 'tools': modellen, werkwijzes en workshops voor merkanalyse en acquisitie doeleinden.
• Leidinggeven in projecten en totaaloverzicht behouden: van analytisch en holistisch, tot pragmatisch en commercieel.
• Zorg dragen voor een optimale relatie met de projectbetrokkenen, zowel intern als extern.
• Mede verantwoordelijk voor het tot stand brengen van opdracht formuleringen en projectvoorstellen.
• De 'overall' visie op de graphic design studio: werkbezetting, kennisoverdracht en de art-direction.
• Het bewaken van het inhoudelijke en designniveau van de ontwerpen.
• Aansturing dtp-ers, (web)designers, copy-writers, fotografen, drukkers en illustratoren.



2016 - 2018
Carrière Mentor // Nationale Vacaturebank 

2015
Dragons’ Den jurylid Retail & Shoppingcentra // Hogeschool Holland te Amsterdam

2010
BnO portfolio adviseur // BnO te Amsterdam

2002 / 2003
Docent Graphic Design // GMI Designschool te Amsterdam
 
1996
Lid toelatingscommissie Gra�sche Vormgeving // Koninklijke Academie Den Haag

PRIJZEN & NOMINATIES

• Diverse retailprojecten in MOTI, Museum of the Image Breda
• C1000 winnaar Dutch Design Retail Award 2006
• BCC nominatie Dutch Design Award 2003 ‘visual identity’s

opdrachtgevers
• ERA Contour WAREHOUSE  • Gabriëlle Makelaardij • VWV Haarlem • BCC • Loods 5 •
• Beddinghouse • Intratuin • Perry Sport • C1000 • Kruidvat • De Bibliotheken  • 
• Ranzijn, tuin & dier • Zippy kids • OAD reisbureau • VT wonen • NS OV Servicewinkel •
• VidaXL • Big Bazar • Intertoys • SuperFair, bio supermarkt • Badkamerwinkel.nl •

mijn Talenten thema’s van gallup
• Actiegerichtheid. 'Wanneer kunnen we aan de slag?'
• Individualisering. 'Mijn fascinatie door de unieke kwaliteiten die iedereen hee�.
Ik moet niets hebben van generalisaties, typeringen of mensen in groepen indelen.
Het geheim van een goed team schuilt in het aan elk teamlid toewijzen van de juiste
rol, zodat iedereen kan doen waar hij of zij het best in is.'
• Empathie. 'Ik voel de emoties van mensen goed aan. Ik hoor de onuitgesproken
vragen en heb een voorgevoel van de behoe�e.'
• Maximalisering. 'Uitmuntendheid, niet middelmatigheid is mijn maatstaf. Als ik
een sterkte heb ontdekt, dan voel ik mij verplicht om het te koesteren, het te
perfectioneren en tot uitmuntendheid te brengen. Ik polijst de parel tot hij schittert.'
• Ideeënvorming. 'Ik kan opgetogen raken als ik onder de complexe oppervlakte een
elegant eenvoudig concept ontdek. Ik zoek continue naar verbanden. Een idee kan een
nieuwe kijk op vertrouwde dingen zijn. Ik bekijk de wereld graag vanuit een andere
hoek. Ik houd van oorspronkelijke ideeën omdat ze diepzinnig zijn, omdat ze nieuw
zijn, omdat ze verhelderen, omdat ze tegendraads zijn of omdat ze bizar zijn.'

additionELE infoRMATIE

• Geboortedatum 12 maart 1973, te Haarlem
• Talenkennis: beheersing Nederlands en Engels, basiskennis Duits en Frans
• Rijbewijs en auto
• Adobe Creative Suite: Keynote, Indesign, Illustrator en Photoshop
• Microso� O�ce: Word, Powerpoint en Excel.
• Referenties op aanvraag.

neven activiteiten
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van Katja van het Bolscher


