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Opleiding en diploma behaald

2003 – 2006 Willem de Kooning Academie Rotterdam
 Grafisch ontwerpen, afstudeerrichting identiteit
1997 – 2002 HBO Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
 Kunst en design, afstudeerrichting publiciteit en illustratie
1991 – 1997 HAVO de Delta Leeuwarden

Werkervaring

Karin ter Laak – grafisch ontwerp, Rotterdam
zelfstandig grafisch ontwerper, gespecialieerd in boekontwerp
juli 2008 – heden
Met een onderzoekende houding kom ik tot een gedurfd concept en een helder ontwerp. 
Complexe vraagstukken met een hoge mate van sociaal maatschappelijke relevantie maken  
mij enthousiast. Door analyse, (beeldend) onderzoek, structureren van informatie en redactionele 
ordening communiceer ik een duidelijk verhaal in tekst en beeld. Dit kan in de vorm van een 
visuele identiteit, een boek, een magazine, een strategische campagne. 

Freelance en/of nauwe samenwerking 
Bureau gras, www.bureaugras.nl
Intensieve samenwerking met Ruud Winder sinds 2005 tot heden
Ontwerp van o.a. Hemtime/Hembrugterrein, fietspad Delfland, Mediacollege Amsterdam

STOF Rotterdam, www.stofrotterdam.nl
Freelancer in de periode 2013/2014
Ontwerp van o.a. huisstijl EMI op Zuid, Festival de Keuze Schouwburg Rotterdam

Taken by Storm, www.takenbystorm.nl
Op freelance projectbasis in de   periode 2014 tot heden
Ontwerp van o.a. Crisp Magazine, huisstijl Maritiem Museum, huisstijl Huisartsenpost

Charlotte Aal, www.charlotteaal.nl
Zakelijk partner tot 2011 
Ontwerp van o.a. boek Scènes in de CopyCorner, boek Cooper Black, boek Dwarse vrouwen
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Selectie projecten
2018 - Branding Solidale Mediterraneo, Ortho Blijdorp, Pink elephant, Leadhouse, 

verpakkingsontwerp Wonky Wild, Watergruwel, IFIKZ I-tour Zaanstreek
2017 - Markering/signing sportrondje Stadionpark/Park de Twee Heuvels, Boek Portret van 

mijn Klas (Carré College), Mooi, Mooier Middelland buurtspel, Middellandpost, Hudson’s 
Bay, boek academie sQuare, redactioneel boek over duurzame bananen (Agrofair) 

2016 - Boek Grondslagen bij Hoogwaterbescherming (NL/NL), Boek Klimaten, communicatie-
middelen Maritiem land havendagen (MNL), huisstijl Els desmet - Stadsgeograaf

2015 - 5 edities Crisp magazine (TU Delft), Huisstijl Tuin de Bajonet, Magazine People Business, 
huisstijl Wolbert van Dijk - Landscape/Urbanism, Geveltuinen XXL, Boek Talent in Praktijk 
(LMC), diverse (onderzoeks)rapporten tot heden

2014 - Museum Rotterdam. Echt West, Oude Westen Rotterdam, visuele identiteit en alle 
affiches vanaf het begin tot heden Leeszaal Rotterdam West, Werelds Oude Westen 
buurtspel, boek Aantekeningen uit Spangen

BransonCompany, Rotterdam
grafisch ontwerper 
oktober 2007 — juni 2008
BransonCompany is een vooruitstrevend communicatie- adviesbureau. Met een creatief team 
van conceptdenkers ligt de focus op het ontwikkelen van communicatie-strategieën. Door de 
projecten waar ik tijdens deze periode aan heb gewerkt, heeft mijn interesse voor sociale 
vraagstukken over de inrichting van de stad meer diepgang gekregen. BransonCompany gaf mij 
de werkervaring en de springplank die ik nodig had om voor een eigen onderneming te beginnen. 

Immits – visuele communicatie, Rotterdam
grafisch ontwerper
juli 2006 — september 2007
Na mijn stage kon ik bij Immits blijven werken. Immits heeft een grote liefde voor sport en de stad 
Rotterdam. Bij dit ontwerpbureau heb ik met name huisstijlen ontworpen en campagnes 
ontwikkeld die betrekking hebben op Rotterdam. Op een hele pure manier en al zoekend in 
vormoplossingen om om beeldend tot de kern te komen. 

Actuele nevenactiviteiten

-  Programmeur 7-delige lezingenserie ‘Alles behalve de Inhoud’ over de ambacht achter het boek. 
In de Leeszaal Rotterdam West.

-  Onderzoek naar voorkanten van proefschriften. Ism wetenschapper en grafisch ontwerper.
-  Organisatie van Maak het Mee, Oude Westen. Verbinden van creatieven en van het Oude 

Westen een Maakdistrict te maken. Ism de Cultuurscouts.
- Regelmatig als externe portfolios beoordelen van studenten Grafisch Lyceum Rotterdam.
-  Productontwikkeling van outdoor packing gear. Het idee is om de lichtgewichttassen te 

vermarkten onder de naam ‘OFF GRID adventures’. www.instagram.com/karin.outdoor
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