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Curriculum Vitae+ 

 

 

Expertise:  Communicatieadvies, van idee tot realisatie. 

Grafisch design; online en offline 

SEO websites en nieuwsbrieven 

Websites (re)design en optimalisatie 

E-commerce, advertenties 

 

 

Over Tijmen Bitterlich 

Mijn kracht zit hem in de combinatie van advies én uitvoering (15+ jaar ervaring). Als communicatieadviseur, -

medewerker en grafisch designer kom ik u graag helpen.  Ik ben communicatie freelancer en heb een bureau 

met de naam ‘Marcom+design’; marketing, communicatie en grafisch design. De 3 vakgebieden van waaruit ik 

graag voor u aan de slag ga.  

 

Als "full stack" communicatieprofessional en designer geef ik niet alleen advies, maar kan ik het ook direct  

grafisch ontwerpen, (tekstueel) inhoud geven én zorgen voor een effectief eindproduct. Deze combinatie heeft 

direct zijn meerwaarde bij projecten zoals het opzetten van een nieuwe website, nieuwe huisstijl, introductie 

van nieuwe communicatiemiddelen. Of op reguliere basis vullen en bijhouden van uw website(‘s), maken van 

mailings en nieuwsbrieven of een campagne. Focus op kwaliteit en resultaat met een pragmatische aanpak. 

 

Beschikbaarheid 

Door de combinatie van eigen designbureau en freelance communicatie opdrachten ben ik flexibel 8 tot 40 uur 

per week beschikbaar voor opdrachten. Vanuit Utrecht is mijn werkgebied heel Nederland. Ik kan werken 

vanuit huis en op locatie. Mijn uurtarief is zeer concurrerend in de markt. Uiteraard beschik ik zakelijk over de 

juiste documenten en verklaringen om freelance uw opdracht te kunnen vervullen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Tijmen Bitterlich 

 

 

  

Tijmen Bitterlich 

Marcom+design 

Ferdinand Bolstraat 32 

3583 AR Utrecht 

 

06 386 479 59 

tijmen@marcomplusdesign.nl 

www.marcomplusdesign.nl 

 

Personalia 

Geboren 22 juli 1975 

Nederlandse nationaliteit  

Samenwonend in Utrecht 
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Anderen over Tijmen:  

Spotbod.nl - “De aandeelhouders van Spotbod hebben je leren kennen als iemand die het nieuwe e-commerce 

concept met grote inzet, toewijding en loyaliteit, creatief en nauwgezet tot stand heeft doen komen. Daarvoor 

zijn we je erkentelijk en dankbaar. De hindernissen die je op de weg daar naar toe hebt ervaren, heb je op een 

professionele wijze genomen.” 

 

Min OCW, Rijksdienst Cultureel Erfgoed - “Tijmen is een communicatie professional met hart voor de zaak: 

commitment, samenwerking en loyaliteit staan bij hem voorop. Bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

heeft Tijmen een belangrijke bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van de communicatiefunctie, en heeft hij 

door zijn vakkundige inzet er mede voor gezorgd dat communicatie op een hoger plan is gebracht.” 

 

Min OCW, ROB en RDMZ - “Tijmen kwam binnen om tijdelijk een aantal communicatietaken op zich te nemen. 

Enkele maanden groeiden uit tot een langere periode, want binnen de Rijksdienst ontpopte hij zich als een 

uitstekende communicatieadviseur. Hij oogstte waardering vanwege zijn inzet (zeg maar gewoon ‘ijver’), 

inzicht, kunde en goed onderbouwde pleidooien voor een nóg beter alternatief. Binnen de afdeling waren zijn 

marketingspecialisme en cijferkunst meer dan welkom. Tijmen is een kundige vent waarop je kunt bouwen. 

Zakelijk en sociaal intelligent; weloverwogen in zijn optreden.” 

 

Opdrachten vanuit bureaufunctie: 

Ontwerp-  en communicatiebureau: Marcom+design 

Opgericht 2014, zie www.marcomplusdesign.nl 

Opdrachtgevers: o.a. Greetz Min. OCW RCE, Supply Chain Education, Advance Groep, Insinger de Beaufort, 

PiMarketing, Gigagaaf, BioMax, Symphony, Imagine People, USV, GlowGolf, Friday BV en anderen. 

 

Opdrachten en ervaring: 

Platform maritiem-erfgoed.nl 

2016 t/m 2017, Min OCW, RCE, Maritiem Programma 

Advies en opzetten nieuw platform, content verzamelen en redactie, Community management. 

 

E-commerce en design 

2013 t/m 2014, Gigagaaf Kinderschoenen en PiMarketing 

Online marketing, webshop optimalisatie, restyling en design websites, design huisstijlen, print en online. 

Verkenning van de markt op het gebied van design. 
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E-commerce Business manager 

2011 t/m 2013, Spotbod BV 

Bouwen en opzetten van een nieuw en uniek e-commerce concept in Nederland waarbij offline en online 

samenkomen. Bemiddeling in verkoop online vanuit een fysieke marktplaatslocatie van gebruikte en nieuwe 

goederen voor particulieren en ondernemers. In deze ondernemende en uitdagende pioniersfunctie zowel 

tactisch operationeel als strategisch eindverantwoordelijk voor onder andere: 

 Business en product development,  

 E-commerce, website, SEO, SEA, Social media, marketing en communicatie, CRM, conversie, 

optimalisatie, online marketing en inzet van online mediakanalen, 

 Sales, new business, netwerken,  

 Financieel, administratie, werving en selectie, aansturing externe leveranciers en contractbeheer. Alle 

overige zaken die komen kijken bij het opzetten van en bouwen aan een nieuw bedrijf. Kortom een 

zeer brede rol waarbij ik op strategisch niveau eindverantwoordelijk ben voor alles. 

 

Marketing- en communicatieadviseur 

2010 t/m 2012, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Ministerie van OCW), Amersfoort 

Op projectbasis ingehuurd voor uiteenlopende communicatieprojecten. 

 Onder andere: professionalisering Bureau Congressen & Evenementen, jaarplannen communicatie, 

uitbreiding functionaliteiten intra- en internet (Drupal), communicatieprocesbeschrijvingen en 

standaardisatie werkprocessen en projectcommunicatie. 

 

Communicatieadviseur 

2007 t/m 2010, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Ministerie van OCW), Amersfoort 

Taken/verantwoordelijkheden: 

 Rijkshuisstijlproject: als een van de eerste organisaties doorontwikkeling en implementatie nieuwe 

rijksbrede huisstijl als deelprojectleider voor de drie clusters Gebouwen, Correspondentie en Print en 

drukwerk. Alle genoemde clusters zijn binnen budget, conform de richtlijnen en binnen de tijdsplanning 

gerealiseerd. (Winnaar Rijkshuisstijl Award 2010 voor de meest creatieve en originele toepassingen van de 

rijkshuisstijl.) 

 Opstellen van diverse communicatieplannen en begeleiding/productie communicatiemiddelen voor de 

rijksdienst en diverse organisatieprojecten. Schrijven en redigeren van uiteenlopende teksten voor 

websites, intranet, nieuwsbrief, personeelsblad, jaarverslag, speeches en persberichten. 

 Eindverantwoordelijk voor alle interne en externe communicatie over een langlopend en prestigieus 

nieuwbouwproject. De doelstelling is succesvol bereikt met onder andere werkplek/gebouw acceptatie 

door de medewerkers en de omwonenden, veel positieve regionale en landelijke media aandacht en een 

succesvolle opening met Hare Majesteit de Koningin. Tevens gedurende dit project: 
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 Dagelijkse aansturing van 6 facilitaire medewerkers waarbij ik onder andere verantwoordelijk was 

voor het opstellen van beleid en werkprocedures, voeren van voortgangs- en 

beoordelingsgesprekken, budgetbeheer Facilitaire Zaken en contractbeheer met diverse 

leveranciers/dienstverleners. 

 Realisatie en invoering van de website Servicedesk Facilitaire Zaken, Financiën, P&O en de 

website directie Bedrijfsvoering. 

 

Communicatieadviseur 

2005 t/m 2007, Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (Ministerie van OCW), Amersfoort 

Taken/verantwoordelijkheden: 

 Interne communicatie over de fusie van de twee rijksdiensten (ROB en RDMZ). Organiseren van 

bijeenkomsten voor personeel en pers. Coördinatie en realisatie nieuwe website en corporate brochure 

gefuseerde rijksdienst. Ontwikkeling nieuwe huisstijl RACM. Projectleider Doelgroepenonderzoek en 

project lid Corporate identity. Het opstellen en uitvoeren van communicatieplannen voor diverse 

organisatieprojecten. 

 

Tekst en creatie 

2004 t/m 2005, Mitsubishi Motors Europe, Amsterdam  

Ontwikkeling en vormgeving van de brochure ‘The Performance management Cycle’ in opdracht van de 

afdeling Human Resources and facilities.  

 

Contentmanager 

2004, GOBnet, Utrecht  

Afdeling communicatie: verantwoordelijk voor het contentmanagement. Gewerkt met het content 

management systeem Tridion. 

 

Creatief partner 

2001 t/m 2002, Venspro, Hoofddorp  

Succesvolle lancering van een luxe munthouder voor de laatste Nederlandse guldens in samenwerking met de 

bedenkers/oprichters. Binnen deze onderneming vielen alle activiteiten op het gebied van ontwerp, opmaak en 

drukwerkbegeleiding onder mijn verantwoordelijkheid. 

 

Communicatie Management, HBO afstudeeronderzoeken en stages 

VODW Marketing, Internet Campaigns, Utrecht + Nederlandse Schoolleiders Academie, Utrecht + Van Wijk 

Makelaars, Soest + Blikvangers Reclamemakers, Apeldoorn + Image Sign, Deventer  

 

  



 

 

Pagina 5 van 5 

 

Opleidingen 

HBO Communicatie Management, Hogeschool Inholland Diemen, diploma behaald in 2004 

HBO Communicatie Management, Hogeschool van Utrecht, propedeuse behaald in 2000 

CIBAP, Reclame en Media, Zwolle, diploma behaald in 1998 

Militaire dienstplicht, Infanterie Oirschot, 1993 

HAVO, Koninklijke Scholengemeenschap Apeldoorn 

 

Computerkennis en training: goede beheersing van Microsoft Office, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, 

Adobe Indesign en Quark Xpress. Planon en Tridion. Projectmatig Creëren 2.0, Wix professional, Mailchimp, 

diverse Content management systemen, basiskennis html en css. 

 

Award 

Winnaar Rijkshuisstijl Award 2010 in de categorie drukwerk met het product ‘Wegwijzer Smallepad 5’; voor de 

meest creatieve en originele toepassingen van de rijkshuisstijl. 

 

Meer informatie? Kijk op: http://www.marcomplusdesign.nl/communicatie-interim 


