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Netwerkevent  

voor zelfstandigen  

in de media 

Woensdag  

19 oktober 2016 

 ArtEZ  

 Zwolle 

Graag nodigen wij je uit voor het netwerkevent op woensdag 19 oktober 

2016 bij ArtEZ Academie voor Art & Design in Zwolle. 

 

Het netwerkevent is bedoeld voor zelfstandige ondernemers met functies die 

je in een projectteam bij een media-project tegenkomt. Denk aan 

redacteuren, projectmanagers, contentmanagers, uitgevers, beeldresearchers, 

ontwerpers, illustratoren, animatoren, fotografen, IT projectleiders, 

marketeers en applicatieontwikkelaars. 

 

Het event is meer dan een netwerkbijeenkomst. Het onderwerp van deze dag 

is 'De meerwaarde van beeld', waar een lezing en een workshop aan 

gekoppeld zijn. In de ochtend verzorgt Daniëlle Moelker een lezing over de 

kracht van beeld, toegespitst op zelfstandig ondernemers. In de middag 

verzorgt Vlada Lisinenko een workshop waarin visualiseren centraal staat.  

Dit jaar is het event een samenwerking met ArtEZ Academie voor Art & 

Design in Zwolle. Er zullen studenten Graphic Design en Illustration 

Design worden betrokken bij de dag. Tijdens de lezing en de workshop 

is een aantal studenten aanwezig; tijdens de rondleiding in deze inspirerende 

omgeving kunnen we de werkplaatsen, hun ateliers en hun werk bekijken.  

 

Het event wordt gehouden bij ArtEZ Academie voor Art & Design in Zwolle, 

gevestigd in het voormalige Sophia-ziekenhuis. Een bijzonder gebouw dat nu 

cultureel erfgoed is. Een inspirerende omgeving! Ondernemerschap vereist 

creativiteit, innovatietalent en doorzettingsvermogen: talenten die bij 

ArtEZ-studenten in ruime mate verder ontwikkeld worden. 



Programma 

11:00 - 11:30 Ontvangst 

11:30 - 12:30 Lezing Daniëlle Moelker 'De kracht van Beeld' 

12:30 - 13.00 Rondleiding door het gebouw 

13:00 - 14:00 Lunch 

14.00 - 15:30 Workshop Vlada Lisinenko ‘Visualiseren’ 

15:30 - 17.00 Netwerkborrel 

Tijdens het programma is er natuurlijk weer volop gelegenheid om elkaar te 

spreken. 

Inschrijven 

Inschrijven kan per mail aan: 

 Saskia Bruil info@saskiabruil.nl 

 Jante Rittersma rittersma@spmeducatie.nl 

 Debby van Wijngaarden debby@nenontwerp.nl 

De inschrijving is pas definitief na ontvangst van het inschrijfgeld. Na de 

definitieve inschrijving ontvang je begin oktober een bevestiging met de 

deelnemerslijst. Plaatsen zijn beperkt, dus schrijf je snel in! 

Kosten  

€ 75,- incl btw. Dit is inclusief koffie, workshops, lunch en borrel. 

Je kunt dit vóór 1 oktober overmaken op rekening NL25ABNA0410051411 t.n.v. 

Saskia Bruil Projecten. 

Bij annulering voor 12 oktober rekenen wij € 10,- administratiekosten. 

Annulering na 12 oktober is niet mogelijk vanwege organistorische redenen. Het 

is wel mogelijk om een vervanger te laten deelnemen.  

Adres 

ArtEZ Academie voor Art & Design | Rhijnvis Feithlaan 50 | 8021 AM | Zwolle 

Route 

ArtEZ Academie voor Art & Design Zwolle ligt op 10 minunten lopen vanaf het 

station. Het is ook met de auto goed bereikbaar en in directe omgeving is 

voldoende parkeergelegenheid (Turfmarkt). 

Lezing De kracht van beeld 

Goed beeld maakt een boodschap krachtig. Niet 

voor niets wordt gezegd dat een beeld meer  

vertelt dan 1.000 woorden.  

Maar hoe werkt beeld nu? Hoe trek je de  

aandacht met beeld? En waarom beklijft tekst  

beter met beeld erbij? Hoe komt het dat je met 

beeld erbij informatie beter kan verwerken? 

In deze lezing wordt uitgelegd hoe en waarom 

beeld werkt, met praktische tips hoe zelfstandig 

ondernemers beeld goed kunnen inzetten. 

Daniëlle Moelker heeft veel ervaring op het  

gebied van beeld. Zo werkte ze in de fotojourna-

listiek (o.a. Trouw en ANP Photo), voor educatieve 

uitgeverijen (Noordhoff Uitgevers, Thieme-

Meulenhoff) en voor magazines. In 2009 richtte zij 

vanuit haar passie voor beeld Beeldbalie op. 

Workshop Visualiseren 

Hoe kan je visualisatie gebruiken als ondersteu-

ning bij communicatie en samenwerking?  

Visualiseren ontlast ons brein en helpt bij het zien 

van verbanden, het creëert draagvlak, enthousias-

me en betrokkenheid. Met korte oefeningen  

ontdek je dat iedereen kan visualiseren.  

Vlada Lisinenko is sinds 2008 zelfstandig  

ondernemer in de creatieve sector. Ze heeft  

ervaring als grafisch ontwerper, illustrator, 

sketchnoter, coach, trainer en inspirator.  

Momenteel ligt haar volledige koers op  

visualisatie via VladaVisuals en FrisVuur training 

en coaching, en op kunst.  
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