
CV	 Josefine	van	den	Eerenbeemt

1990  Havo, te ‘s-Hertogenbosch

1991    Hogeschool Nijmegen, lerarenopleiding afd. Tehatex, propedeuse jaar

1995   St-Lucas Antwerpen, meestergraad grafische- en reclame vormgeving

1995  Institutionnel Design, Parijs; grafisch ontwerper

1996 -1996  HEMA, Junior Art Director; verpakkingen

1996 - 1999  HEMA, Senior Art Director; brochures, instore beeld, advertenties

1999- 2000   Zelfstandig werkzaam als grafisch vormgever
 o.a. werkzaam voor HEMA en BRUNA (ontwikkeling nieuwe verpakkings-lijn).

2000 - 2004  Moodfactory, communicatie- en reclamebureau te Amsterdam; art director

2004  Winnaar best verzorgde jaarverslag 2004 voor de Belastingdienst *

2004 - 2006  Quote Media: Art Director Santé

2006 Mede oprichter WENOVSKI, international creative network

2006 ...  Zelfstandig werkzaam als art director/grafisch vormgever onder de naam FINE, 
o.a. werkzaam voor Holland Branding, Maan (Utrecht), Belastingdienst, ELLE, 
Multitours, MARIE, Pingo de Mel, DesignThinkers, Business of Design Week 
Hongkong (ontwikkeling van visuele identiteit) i.o.v. EZ, Restyling visuele  
ideniteit M&S Mode, TD (TraineeshipDecisio), TexelToerist 2008 (magazine over 
Texel), Projectstijl WPC (World Petroleum Congress) i.o.v. Shell, Mediabureau 
Langeveld & de Rooy, Corporate Presentatie NFIA, FORME cuisine,  
PROEF & ERVAAR (magazine van de HotelgroepTexel), Sloep, W-bus,  
Notariskantoor Spier & Hazenberg, Customer Yourney Lab,  
The End of the World, Gemeente Apeldoorn, The Borneo Initiative, NY400, 
Ronde om Texel, Floriade 2012, Care to Design, Shanghai Expo 2010,  
Ministerie van Buitenlandse Zaken, Wagenweg-promotie (Haarlem)...



* GRAFISCHE CULTUURSTICHTING 

Belastingdienst en VPRO hebben beste jaarverslagen 

Negen bekroningen, waaronder twee winnaars: de Belastingdienst en de VPRO. Dat is de 
uitkomst van de jaarlijkse selectie van bestverzorgde jaarverslagen, die op zaterdag 20  
november door de juryleden Stevijn van Heusden en Freek Kuin tijdens de manifestatie Papier 
Hier in het Maagdenhuis in Amsterdam bekend werd gemaakt. 
Om geen appels met peren te vergelijken onderscheidde de jury twee categorieën  
jaarverslagen: verslagen voor corporate of vergelijkbare organisaties en verslagen voor andere 
organisaties. Bekroond in de categorie ‘corporate of vergelijkbaar’ werden de verslagen van de 
Belastingdienst, ontworpen door Josefine van den Eerenbeemt van Moodfactory, Nedap (AGH 
& Friends in samenwerking met Studio Kluif) en ONVZ (Ryan Guppy en Sybren Kuiper van 
Dietwee communicatie en vormgeving). In de categorie ‘overige’ werden bekroond de  
verslagen van Artsen Zonder Grenzen (Ilse van Leusen en Teun van der Heijden van Heijdens 
Karwei), de Jan van Eyck Academie (Min Choi en Sulki Choi), Kröller-Müller (Eat), het  
Letterkundig Museum (Karen Polder grafisch ontwerpen), Stroom (Sanne Beeren en Irma 
Boom) en de VPRO (Joost van der Steen en Emily Anderson van de Academie voor Beeldende 
Kunst en Vormgeving Arnhem). De jaarverslagen van de Belastingdienst en de VPRO werden 
beide in hun categorie tot winnaar bestempeld. In haar rapport spreekt de jury over een ‘voor-
beeldig’ verslag van de Belastingdienst en een ‘geraffineerde combinatie van uitstekende 
tekst, simpele typografie, fraaie fotografie, duidelijke structuur en ogenschijnlijk eenvoudige 
uitvoering. En ook de dienst zelf krijgt een compliment, als opdrachtgever. 
Omdat een aantal jaarverslagen door twee, drie of zelfs vier van de erbij betrokken partijen 
werd ingezonden, was het aantal inzendingen aanzienlijk groter dan het aantal dat de jury 
moest beoordelen. Dit waren er 99. 
De Bestverzorgde Jaarverslagen wordt georganiseerd door de Cultuurstichting, met mede-
werking van Uitgeverij Compres (Print Buyer) en met steun van Océ-Nederland. De jury 2004 
bestond behalve uit Stevijn van Heusden (voorzitter) en Freek Kuin uit Han Bongers, Daniel 
Kraft, Marloes Krijnen, Jan Sevenster en Rob Smelt. Het volledige juryrapport, gedrukt door 
Argo Druk op 110 grams Iberset van Grafisch Papier, is bijgesloten bij het november-nummer 
van Print Buyer en is gratis verkrijgbaar bij de Cultuurstichting (telefoon 020-5435675, info@
grafischecultuur.nl). De bekroonde jaarverslagen zijn ook te zien op www.grafischecultuur.nl.

Jaarverslag	Belastingdienst	2003	
Voorwaarde	voor	een	goed	jaarverslag	is	een	goede	opdrachtgever.	De	Belastingdienst	krijgt	
bij	deze	dan	ook	een	nadrukkelijk	compliment	van	de	jury.	De	geraffineerde	combinatie	van	
uitstekende	tekst,	simpele	typografie,	fraaie	fotografie,	duidelijke	structuur	en	de	ogen-	
schijnlijk	eenvoudige	uitvoering	maakte	grote	indruk	op	de	jury.	‘Voorbeeldig’	en	‘koel	en	
helder,	zoals	de	Belastingdienst	moet	zijn’.


