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Tijdens mijn afstudeer periode ben ik als freelancer voor mezelf begonnen. Dit 
begon met kleine websites voor externe klanten en later kwam hier ook het 
ontwerp van drukwerk en huisstijlen bij. Sinds anderhalf jaar ligt mijn focus 75% 
op fotografie, en dan met name sportfotografie.
Zo werk ik als huis- / toernooifotografie in opdracht van sportmarketing bureau’s 
zoals ‘TIG Sports’, ‘The Organizing Connection’ en ‘Thinc ahead’ tijdens hen 
evenementen en fotografeer ik voor persbureaus zoals ‘Rallymaniacs’. Daarnaast 
vind ik nog altijd mijn uitdagingen bij klanten waar ik de communicatie kan 
oppakken en grafisch werk mag afleveren.

Ik ben Tim Buitenhuis, een 22 jaar oude student 
Communication & Multimedia Design aan de Hogeschool 
van Arnhem en Nijmegen. 

In 2014 ben ik na een verkort traject afgestudeerd als 
grafisch vormgever aan het ROC A12 in Ede. Dit was voor 
mij de aanleiding om hierna verder te gaan als freelancer 
maar ik was zeker nog niet klaar met mijn studie. Mijn doel 
was doorstuderen aan de Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen om hier mijn communicatie kant te versterken.

Maar naast mijn studie werk ik als freelance fotograaf, 
vormgever en communicatie medewerker. Mijn hart 
ligt bij de sport, dit is dan ook het werkveld waar u mij 
veel zult vinden. Ik werk vol passie als sportfotograaf op 

verschillende evenementen, van golf en schaatsen tot 
rally’s.

De passie voor sport komt niet zomaar naar voren, vanaf 
jongs af aan ben ik altijd met sport bezig geweest en tot 
op de dag van vandaag kan ik mijn energie en voldoening 
uit de sport halen. Ik heb tien jaar met een handboog 
in mijn handen gestaan, gevolgd door drie jaar op de 
mountainbike voor nationale wedstrijden en tot op heden 
ben ik buiten met een paar klim- of wandelschoenen te 
vinden.

Inzet is iets waar ik veel waarde aan hecht, ik ben dan ook 
gedreven om ieder moment het beste uit mijzelf en mijn 
werk te halen.

Kort na mijn vorige stage heb ik de overstap gemaakt naar een grafische stage 
bij Wageningen45 waar ik verantwoordelijk was voor alle grafische uitingen. Ik 
heb hier zowel drukwerk, signage en online uitingen ontworpen voor o.a. het 
Bevrijdingsfestival Wageningen en neven activiteiten van de stichting.

Gedurende mijn eerste stage tijdens mijn opleiding tot mediavormgever 
heb ik stage gelopen bij het overkoepelde orgaan van verschillende 
scholengemeenschappen. Hier heb ik gewerkt aan de mobiele versie van het 
intranet gebaseerd op Microsoft SharePoint en een nieuwe frontpage design 
voor de desktop versie.
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In opdracht van Rallymaniacs heb ik tijdens de Dakar Rally van 2016 de social 
media voor verschillende accounts verzorgd. Dit betekende dat ik gedurende 
drie weken tijd nieuwsberichten over de verschillende accounts verspreide, de 
social media monitoring i.v.m. nieuws en web redactie voor de eigen website en 
klanten van Rallymaniacs.

Ik heb in opdracht van verschillende sport- marketing en evenementen bureau’s 
veelvoudig opgetreden als huis/toernooi fotograaf. Voorbeelden hiervan zijn het 
WK Beachvolleybal, WK Handboogschieten, WK Baanwielrennen (para), 
World Cup Short track, World Cup  Triathlon, World Cup BMX en KLM Open.

In het kader van vrijwilligerswerk voor een goeddoel heb ik een nieuwe huisstijl 
voor Stichting Ede voor Duchenne en haar evenement ‘Sporten voor Duchenne‘ 
ontwikkeld. Hier heb ik drie jaar lang de communicatie en media voor verzorgd 
tot dat het evenement door vergunning moest ophouden te bestaan. 

Na een verkort traject van twee jaar ben ik in 2014 met een acht afgestudeerd 
als grafisch vormgever aan het ROC A12 in Ede. Na twee diverse stages als Sha-
rePoint ontwikkelaar bij COG en media stagiair bij Wageninge45 ben ik aan mijn 
afstuderen begonnen. Mijn afstudeerproject was een geheel nieuwe uitstraling 
voor Stichting Ede voor Duchenne.

Na vier jaar tijd heb ik in 2011 op Het Streek in Ede mijn VMBO diploma behaald. 
Met een echt voor Natuurkunde en zevens voor Nederlands, Engels, Maatschap-
pijleer, Wiskunde, Scheikunde en Economie heb ik naar mijn streven mijn VMBO 
goed afgesloten.


