FREEL ANCE CRE ATIVE

GIDEON VAN RIETSCHOTEN
•

Meer dan 10 jaar bureau ervaring. Freelance sinds 2009.

•

Freelance Art-director & Visual designer/UX

•

Werkzaam voor bureau’s en eigen klanten

•

Mijn grote kracht is de combinatie van conceptdenken en design.
Geen l’art pour l’art dus, maar mooi én goed doordacht en campaignable

•

Ervaring in alle soorten media. Zowel digitaal als traditioneel.
Van concept tot realisatie.

Bekijk mijn uitgebreide CV op Linkedin.
Voel je vrij om te linken.

MIJN LINKEDIN

FREEL ANCE CRE ATIVE

GIDEON VAN RIETSCHOTEN
BUREAU ERVARING o.a.

GEWERKT VOOR o.a.
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Roorda Reclamebureau
Clockwork
Emakina
Lowe + DraftFCB
True.agency
O-Utrecht
REACH Communications
Steam
Doorn & Roos
Het Hoofdbureau
Art of Branding
RHBM
2 In Beweging
Brandforce One

Volkswagen
Omoda
Auping
Beiersdorf (Nivea & 8x4)
Greenpeace
Proefdiervrij
PLUS Supermarkt
BDO Accountants
Ministerie van V&W
Keune Haircosmetics
Leaseplan
KIA Motors Europe
ELI Play
Batavia Stad
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Leger des Heils
Akzo Nobel
Markilux
Nauta Dutilh
Nationale-Nederlanden
Unilever
Rabobank
ABN/AMRO
Citroën
VVV
Huisartsopleiding Nederland
NBTC/Holland.com
Exact
... e.v.a.

A SELECTION OF

VISUAL DESIGN

VISUAL DESIGN / UX - CLUB OMODA

OMODA

| CLOCKWORK

VISUAL DESIGN / UX - CLUB OMODA

OMODA

| CLOCKWORK

VISUAL DESIGN / UX - CLUB OMODA

OMODA

| CLOCKWORK

iPAD MAGA ZINE

VOLKSWAGEN

|

READERSHOUSE BRAND MEDIA

For Volkswagen International we developed the first iPad magazine in the automotive industry, which was really big news in 2010.
The magazine ‘Das.’ (Digital Automotive Space) which refers to ‘Das Auto’, was launched worldwide and had a very high level of interactivity.
My role in this project (multiple editions) was Lead designer / UX.

WATCH
SHOWCASE MOVIE

iPAD MAGA ZINE

VOLKSWAGEN

|

READERSHOUSE BRAND MEDIA

iPAD MAGA ZINE

VOLKSWAGEN

|

READERSHOUSE BRAND MEDIA

ONLINE MAGA ZINE ‘DAS ’

VOLKSWAGEN

|

READERSHOUSE BRAND MEDIA

For Volkswagen International we developed an online magazine. The magazine ‘Das.’ (Digital Automotive Space) which refers to ‘Das Auto’,
was launched worldwide and had a very high level of interactivity. My role in this project (multiple editions) was Lead designer / UX.

iPAD APP ‘NE W V W TIGUAN ’

VOLKSWAGEN

|

RHBM + GRABARZ UND PARTNER

VISUAL DESIGN / UX

ELI PLAY

| REACH COMMUNICATIONS

VISUAL DESIGN / UX

ELI PLAY

| REACH COMMUNICATIONS

VISUAL DESIGN

Website

AUPING
AUPING (I.O.V. EMAKINA)
| EMAKINA

© Gideon van Rietschoten & Emakina

VISUAL DESIGN / UX

MARKILUX N.A.

|

BRANDFORCEONE

VISUAL DESIGN

Website

KONTOUR
KONTOURVASTGOED
VASTGOED
|

BRANDFORCEONE

© Gideon van Rietschoten

VISUAL DESIGN

Website

TEKA
GROEP
TEKA GROEP

© Gideon van Rietschoten

VISUAL DESIGN / UX - BOEKINGSMODULE

NBTC / HOLLAND.COM

A SELECTION OF

CAMPAIGNS

GREENPEACE
Greenpeace
SUCCESSEN CAMPAGNE

|

Beweeg mee

ROORDA RECLAMEBUREAU

A successor campaign for Greenpeace, communicating that what she does really has the intended effect.
A successor campaign for Greenpeace, communicating that what she does really has the intended effect.
Greenpeace moves and thereby moves others. Thus, there is a (positive) movement put in motion, which has frequently led to success.
Greenpeace moves and thereby moves others. Thus, there is a (positive) movement put in motion, which has frequently led to success.
And hopefully, in the future, also leads to the necessary successes.
And hopefully, in the future, also leads to the necessary successes.

Greenpeace beweegt
tot het sluiten van wereldwijde
milieuverdragen.
Beweeg mee.

Greenpeace beweegt
tot het sluiten van wereldwijde
milieuverdragen.
Beweeg mee.

www.greenpeace.nl

www.greenpeace.nl

Greenpeace beweegt
tot het beschermen van
zeeën en oceanen.

Greenpeace beweegt tot het
in stand houden van
miljoenen hectare oerbos.
Beweeg mee.

Beweeg mee.
www.greenpeace.nl
www.greenpeace.nl

Greenpeace beweegt
tot het opwekken van schone
energie.
Beweeg mee.

Greenpeace beweegt
fabrikanten tot het maken
van gifvrije producten.
Beweeg mee.

www.greenpeace.nl
www.greenpeace.nl

Greenpeace beweegt
tot het opwekken van schone
energie.
Beweeg mee.
www.greenpeace.nl

SUCCESSEN CAMPAGNE

GREENPEACE

|

ROORDA RECLAMEBUREAU

The successor commercial, in which only authentic footage was used.

PL AY
COMMERCIAL

WERVINGSCAMPAGNE

Wervingscampagne

LEGER
DES HEILS
LEGER DES
HEILS

|

STERKER MERK

Er schuilt een majoor
in ons allemaal
Majoor Bosshardt zette zich met ziel en zaligheid in voor haar medemens.
Haar jarenlange strijd voor de kwetsbaren in onze samenleving inspireert
het Leger des Heils nog steeds om het goede te doen en actief hulp te
bieden aan de medemens.

© Gideon van Rietschoten

Er schuilt een majoor
in ons allemaal
Majoor Bosshardt zette zich met ziel en zaligheid in voor haar medemens. Onbaatzuchtig en
liefdevol tot op het bot. Haar jarenlange strijd voor de kwetsbaren in onze samenleving,
inspireert velen nog steeds om het goede te doen en actief hulp te bieden aan de medemens.

Help mee, word collectant
www.legerdesheils.nl/collecte

doen wat we geloven

Kijk hoe jij kunt strijden voor je medemens.
www.legerdesheils.nl

doen wat we geloven

WERVINGSCAMPAGNE

Wervingscampagne

LEGER
DES HEILS
LEGER DES
HEILS

|

STERKER MERK

© Gideon van Rietschoten

WERVINGSCAMPAGNE

Wervingscampagne

LEGER
DES HEILS
LEGER DES
HEILS

|

STERKER MERK

© Gideon van Rietschoten

HUISARTSOPLEIDING
NEDERLAND
Huisartsopleiding
Nederland
WERVINGSCAMPAGNE

Campaign for Huisartsopleiding Nederland to improve the image and recruit medical students for the study of general practitioner at one of the
Campaign for Huisartsopleiding Nederland to improve the image and recruit medical students for the study of general practitioner at one of the
eight medical training institutes. The image of general practicioner is boring and not challenging enough. But working as a general practitioner
eight medical training institutes. The image of general practicioner is boring and not challenging enough. But working as a general practitioner
is a very diverse job. Every 15 minutes a new person takes seat in front of you and tells you their complete story. It’s your task to establish the
is a very diverse job. Every 15 minutes a new person takes seat in front of you and tells you their complete story. It’s your task to establish the
correct diagnosis. Time after time. Challenging enough?
correct diagnosis. Time after time. Challenging enough?

Huisarts. Elk kwartier anders.
Kies je voor het vak van huisarts, dan kies je voor
diversiteit. Er komt niet alleen een man, vrouw of kind
binnen. Er komt een wereld binnen. Aan jou om iedere
keer de juiste diagnose te stellen. Ga er maar aan staan.
op 1 juni a.s. start een nieuwe aanmeldingstermijn.
solliciteer op www.huisartsopleiding.nl

bereid je voor op de praktijk. kijk op huisartsopleiding.nl

Huisarts. Elk kwartier anders.
Kies je voor het vak van huisarts, dan kies je voor diversiteit. Er komt niet alleen een man,
vrouw of kind binnen. Er komt een wereld binnen. Aan jou om iedere keer de juiste
diagnose te stellen. Ga er maar aan staan. Op 1 juni a.s. start een nieuwe aanmeldingstermijn (let op: AMC vanaf 1 december 2012). Solliciteer op www.huisartsopleiding.nl

Huisarts: Specialist in veelzijdigheid!

Huisarts. Elk kwartier anders.

bereid je voor op de praktijk. kijk op huisartsopleiding.nl
bereid je vOOr Op de prAktijk. kijk Op huiSArtSOpleiding.nl

Kies je voor het vaK

van huisarts,
dan Kies je voor diversiteit.

Elk kwartiEr is andErs.
Zo Zit jE mEt EEn jonGE moEDEr DiE onGEwEnst
snEl ZwAnGEr is vAn DE DErDE En 15 minutEn lAtEr
Zit jE tEGEnovEr EEn mAn DiE op Zijn 65stE noG
EEn KinD wil mEt Zijn 30 jAAr jonGErE vriEnDin.
Zo ZiE jE iEmAnD mEt EEn KnEllEnD AbcEs, EvEn
lAtEr spuit jE iEmAnD uit Zijn HEftiGE bEnAuwDHEiD.
Dat is acteren op vele fronten en te maken krijgen met bijzondere
tegenstellingen. Het wordt nog interessanter als je doorvraagt en ontdekt
wat de achterliggende redenen, gevoelens en verhalen achter deze
patiënten zijn. Er komt niet alleen een man of een vrouw binnen.
Er komt een wereld binnen. Aan jou om iedere keer de juiste diagnose
te stellen. Ga er maar aan staan.

Bereid je voor op de praktijk.
Kijk op huisartsopleiding.nl en ontdek wat jij in huis moet hebben.

Huisarts. Elk kwartier anders.

Kies je voor het vak van huisarts,
dan kies je voor diversiteit.
Zo zit je met een jonge moeder die
ongewenst snel zwanger is van de derde
en 15 minuten later zit je tegenover
een man die op zijn 65ste nog een kind
wil met zijn 30 jaar jongere vriendin.
Zo zie je iemand met een knellend abces,
even later spuit je iemand uit zijn heftige
benauwdheid.

Dat is acteren op vele fronten en te maken
krijgen met bijzondere tegenstellingen.
Het wordt nog interessanter als je doorvraagt
en ontdekt wat de achterliggende redenen,
gevoelens en verhalen achter deze patiënten zijn.
Er komt niet alleen een man of een vrouw binnen.
Er komt een wereld binnen. Aan jou om iedere
keer de juiste diagnose te stellen. En de juiste
therapie natuurlijk. Ga er maar aan staan.

postadres
Postbus 20072
3502 LB Utrecht
Bezoekadres
Domus Medica
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht
E-mail
secretariaat@huisartsopleiding.nl
telefoon 030 282 34 60
www.HuIsartsoplEIdIng.nl

Huisarts.
Elk kwartier is anders.

Huisarts. Elk kwartier anders.

In de praktIjk

bereid je voor op de praktijk. kijk op huisartsopleiding.nl

Iedereen komt wel eens bij de huisarts en vormt zich een beeld
van het vak. Maar hoe voelt het nou echt aan de andere kant van
de tafel? Dat ontdek je tijdens de specialisatie huisartsgeneeskunde. Niet iedere huisarts is hetzelfde; je bent zelfstandig, in
loondienst of als waarnemer, in solo- of groepspraktijk, fulltime
of parttime, in de stad, als plattelandsdokter, of in het buitenland.

HEB JIJ: wIl JIJ:

Huisarts. Elk kwartier anders.

Kies je voor het vak van huisarts, dan kies je voor
diversiteit. Er komt niet alleen een man, vrouw of kind
binnen. Er komt een wereld binnen. Aan jou om iedere
keer de juiste diagnose te stellen. Ga er maar aan staan.
op 1 juni a.s. start een nieuwe aanmeldingstermijn.
• Interesse in een afwisselende baan met complexe
solliciteer op www.huisartsopleiding.nl
diagnostiek en behandeling?
• Voorkeur voor een grote
diversiteit in patiënten?
bereid je voor op de praktijk. kijk op huisartsopleiding.nl

• Niet alleen kijken naar
de klacht maar ook naar
de context.
• Dat elke dag, elk uur en
elk kwartier anders is?

waar wacHt

JE nog op?
Misschien ben jij wel onze
nieuwe AOIS! Als arts in opleiding tot specialist (aios) blijf
je bij op alle vakgebieden en
word je opgeleid tot huisarts.

Heb je vragen of wIl je dIrect sollIcIteren, kIjk dan op www.HuIsartsopleIdIng.nl.

Huisarts. Elk kwartier anders.
Kies je voor het vak van huisarts, dan kies je voor
diversiteit. Er komt niet alleen een man, vrouw of kind
binnen. Er komt een wereld binnen. Aan jou om iedere
keer de juiste diagnose te stellen. Ga er maar aan staan.
op 1 juni a.s. start een nieuwe aanmeldingstermijn.
solliciteer op www.huisartsopleiding.nl

bereid je voor op de praktijk. kijk op huisartsopleiding.nl

VIR ALE CAMPAGNE

8x4 SOFT KISS

|

DRAFT/FCB

This viral campaign for 8x4 Soft Kiss deodorant, was intended for young girls and started a few weeks before Valentine’s Day.
Incentives for the campaign were a tv commercial, radio, bannering, emailings, msn and the 8x4 website. Visitors could choose
from several ‘kiss clips’, add their personal message to it and send this Valentine’s Soft Kiss to their ‘flame’. They could also
order free personalized kiss cards online, with their own picture on the back, to give away. The best uploaded ‘kiss pictures’
were rewarded with a 8x4 goody bag.

RESULTS (AFTER 30 DAYS):
•
•
•
•
•

1,2 milion pageviews
180.000 unique visitors
50.000 digital kisses send
25.000 sets of kiss cards ordered
40.000 new opt-in addresses

CAMPAGNE

NIVEA FOR MEN ONLY

|

DRAFT/FCB

To promote the ‘For Men Only’ products from Nivea, we created the advergame ‘Stop the Metro, man!’. A parody on the real metroman, who
takes good care of his body, but was a little passé. That’s why we took this literally. You don’t have to be a metroman to use the ‘For Men Only’
products. The game mechanism was simple. Stop the metro at the right station... Win one of the many shower radios or the grand prize:
A trip to New York with 3 of your best friends, worth € 8.000,-! Media we used were tv, print, outdoor and online.
RESULTS:
•
		•

On the first day the game was played 30.000 times
Within 3 weeks of time the game was played more than 140.000 times

WATCH THE GAME

WIN EEN TRIP NAAR

NEW YORK
MET DRIE VAN JE BESTE VRIENDEN
t.w.v. E 8.000,-

Ga naar NIVEA.nl/formenonly,
en speel het spel Metroman.

ÉÉN
OF WIN DE
VAN

30 0 0
HER A
DOUC

DIO’S

SPEEL HET SPEL OP WWW.NIVEA.NL/FORMENONLY

20025092_Veronica 380x90.indd 2-3

08-10-2007 17:25:34

COMMERCIALS

BATAVIASTAD

|

ROORDA RECLAMEBUREAU

Batavia Stad is the place to be for low-prised high fashion brands.
The commercial might make you think you’re at a fashion shoot. But in fact
the ‘topmodels’ of this shoot are the special weekend bargains.

PL AY
COMMERCIAL

CAMPAGNE

PROEFDIERVRIJ

|

ROORDA RECLAMEBUREAU

On March 11th 2009, Proefdiervrij finally put a ban on trading animal tested cosmetics in
The Netherlands and the rest of Europe. This of course, was worth celebrating!

Vanaf 11 maart geldt er
in Nederland een handelsverbod
op diergeteste cosmetica.
En dat moet gevierd worden!
www.proefdiervrij.nl

CAMPAGNE

PROEFDIERVRIJ

|

ROORDA RECLAMEBUREAU

Despite the minimal budget, the campaign and especially this commercial
are both creative and striking.

WATCH
COMMERCIAL

GEÏNTEGREERDE CAMPAGNE

NBTC / HOLLAND.COM

ACTIVATIE BANNERCAMPAGNE

NBTC / HOLLAND.COM

