Bram Derckx
06 – 407 75 911

“Met mijn achtergrond als webdesigner help ik startende bedrijven met
het ontwikkelen van een website. Ik heb ervaring met Adobe Creative
Suite, met name Photoshop en InDesign. HTML en CSS is voor mij
geen probleem. Heb plezier in mijn werk, zowel binnen als buiten.
Zolang ik de ruimte voel om te mogen leren en dat een fout gemaakt
mag worden.”
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_______________________________________________

WERKERVARING
2015 – 2017

–

Tuinderij de Waardering

2 jaar ervaring met het helpen van tuinders en startende ondernemers.
Staatsbosbeheer, Lieven de Key, de Borgstichting, Permacultuurcentrum Haarlem
en meer >>

2015

-

Zelfstandig ondernemer

Op freelance basis verricht ik de volgende werkzaamheden:

2014

-

Webdesigner

Dankzij mijn grafische opleiding creëer ik graag websites, het liefst in het CMS
Wordpress. Met gemak pas ik templates aan dankzij mijn ervaring met Adobe
programma's en HTML/CSS. www.bramderckx.com

2015

–

Landbouwproject Waarderpolder

In oktober van dat jaar was ik akkoord gegaan met de gemeente Haarlem om op
het industrieterrein van Haarlem een tuin op te bouwen in het kader van circulaire
economie. Op deze verwilderde kavel wilde ik kruisbestuiving laten plaatsvinden
en een bijdrage leveren aan een 'groene oase' door Haarlem.

2014 -2017

–

ZZP'er Dakdokters A'dam

Als freelancer leg ik groene daken aan in Amsterdam in opdracht van het bedrijf
de Dakdokters. Wij transformeren de ongebruikte daken naar plekken voor
natuurontwikkeling, recreatie, wateropslag en voedsel- en energieproductie.

2017

–

Tot Heden

Mantelzorg in Amersfoort bij mijn moeder; Iet Willemsen.
www.ietwillemsen.nl – www.ietwillemsen.com

OPLEIDINGEN
2017 naar 2018
2017 tot heden
2014 tot 2017
2014 tot 2017
2013 tot 2014
2011 tot 2013
2004 tot 2011
2000 tot 2003

VCA-Bewijs te behalen (Niv-1)
Mantelzorg
(Niv-1)
Hoveniersopleiding
(Niv-2)
Vrijwilligerswerk
(Niv-1)
HBO-V – Duaal
(Niv-5)
Viva-Thuiszorg
(Niv-1)
Multimedia Academie
(MBO-4)
HAVO
(MBO)

Zelfstudie
Schilderen (acrylverf) en tekenen
“Ik besteed in mijn vrije tijd veel aandacht aan het experimenteren met verf op
doek. Mijn ambitie is om mijn kunst te laten zien aan anderen en hier later ook
iets mee te verdienen”.

Fietsen en wandelen
“Ik vind het belangrijk om veel te blijven bewegen. Hierdoor blijf ik fit om mijn
werkzaamheden goed uit te kunnen voeren”.

Bijen en natuur
“Sinds 2014 heb ik een bijenkast vanwege mijn liefde voor de natuur. Graag help
ik ze een handje en zaai bloemen op een terrein. Ook een stadslandbouwproject sluit hier goed op aan!”

Aquaria onderhouden
“Van kinds af aan houd ik om van dieren te zorgen, tot op de dag van heden”.
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