
DUS HIER GA IK VOOR!

DIT IS 
     WAT IK WIL,

CARMEN HUISMAN IS 
UNIEK EN PERSOONLIJK...
..een beginnende eenmanszaak 
bestaande uit één persoon, ik dus. 
Grafisch Design en fotografie, waar 
unieke en persoonlijke designs centraal 
staan. Mijn onderscheidend vermogen 
ligt in het persoonlijk contact wat ik 
met de klant houd. Van A tot Z! Ik ben 
gespecialiseerd in wat ik doe, maar 
mijn persoonlijke touch maakt dat 
ik mij onderscheid van al die andere 
ontwerpers. 

Ik ben er een beetje ingerold dankzij 
mijn stage van drie jaar geleden. Destijds 
was ik werkzaam in Amsterdam bij een 
bedrijf waar ik al de taken van een 
freelancer aannam. Pas een jaar later, na 
het succesvol afronden van mijn studie, 
ben ik pas begonnen. Op freelance 
basis werken voelde al natuurlijk voor 
mij dankzij de stage, maar toen ik mijn 
eigen opdrachtgevers binnen haalde 
en mijn eigen facturen moest maken, 
begon het echte werk.

ALLE VRIJHEID VOOR 
EEN PERSOONLIJKE DRAAI..
..dat is toch wel wat mij het meeste 
motiveert: die vrijheid. Dat maakt dat ik 
opdrachten kan aannemen die ik ook 
echt leuk vind om te doen, waar ik mijn 

persoonlijke draai aan kan geven. Na 
mijn studie lagen de banen niet voor 
het oprapen. Na een maand fulltime 
werken én tegelijk het opzetten van 
een eigen bedrijfje, wist ik dat ik moest 
kiezen. Of ik ga helemaal in loondienst, 
of ik ga er helemaal voor met mijn 
eigen bedrijfje. Ik koos voor mijn bedrijf. 
Toen de opdrachten binnen kwamen, 
realiseerde ik dat ik de juiste keuze had 
gemaakt. Dit is wat mij gelukkig maakt. 
Hier heb ik plezier in. De vrijheid van 
het zelfstandig ondernemen geeft 
een hele brede gelegenheid om te 
ontdekken wat je nou echt wilt. 

IK ZIE HET WEL, IK DOE ÁLLES 
EN DAN KIES IK..
..was mijn eerste insteek in het begin. 
Na een jaar besloot ik om fotografie wat 
meer op de achtergrond te zetten en 
mij meer te focussen op eigen creaties 
ontwerpen. Ontwerpen van drukbare 
creaties in de breedste zin, niet alleen 
voor bedrijven, maar alles waar je iets 
op kan laten drukken. Dat is nu mijn 
corebusiness geworden. Afdrukbare 
zelf ontworpen creaties. Van tasjes 
tot chocolade repen omhulsels, van 
notitieboekjes tot fotolijstjes, alles waar 
iets op afgedrukt kan worden. 

WONENDE IN EEN PRACHTIG MONUMENTAAL PAND WAT VROEGER EEN SCHOOLGEBOUW WAS, 

LAAT CARMEN HAAR ONTWERP KWALITEITEN DOORSCHIJNEN IN DE INRICHTING VAN HAAR 

WARME HUISJE. JE KAN JE HAAST NIET MEER VOORSTELLEN DAT HIER JAREN GELEDEN KINDEREN 

HEBBEN ZITTEN ZWOEGEN AAN TAFELTJES. NU ZWOEGT CARMEN AAN HAAR EIGEN TAFEL 

UITKIJKEND OP HAAR EIGEN GEMAAKTE SCHOOLBORD. “TJA, IK WIL WEL IN DE SFEER BLIJVEN 

WAAR IK NU WOON, HET IS TOCH EEN KLASLOKAAL” – ZEGT ZE LACHEND. HET SCHOOLBORD 

GEEFT EEN UNIEKE TOUCH AAN HET GEHEEL EN HIER STAAN INSPIRERENDE QUOTES OP, ZOALS  

“NIET PERFECT IS OOK GOED”. SOORTGELIJKE POSITIEVE QUOTES ZIJN OVERAL TERUG TE ZIEN. 

“ZE INSPIREREN MIJ IN MIJN WERK”  WE SPREKEN MET HAAR OVER HAAR GELIJKNAMIG BEDRIJF 

EN HOE HET IS OM EEN JONGE ONDERNEMER TE ZIJN. WAT MAAKT HET HEBBEN VAN EEN EIGEN 

BEDRIJF NOU ZO LEUK?



MIJN VADER IS 
MIJN GROOTSTE STEUN..
Ik weet nog wel toen wij samen naar 
de Kamer van Koophandel gingen om 
mij te laten inschrijven. Voor mij voelde 
dat niet als iets bijzonders, maar mijn 
vader dacht daar wel anders over. Hij 
heeft er echt een mijlpaal van gemaakt. 
Compleet met een foto voor de deur 
maken. Hij liet blijken erg trots op mij 
te zijn en dankzij hem, heb ik die dag 
ook als een bijzondere dag ervaren. 
Hij maakte het net even iets specialer 
voor mij. Natuurlijk is mijn moeder ook 
een grote steun post voor mij, net als 
mijn vriend. Ik kan altijd bij hen terecht 
om even te sparren! Ze zijn niet alleen 
enthousiast maar ook erg kritisch, dat 
heb ik ook wel nodig. Door met ideeën, 
plannen en visies langs te gaan, stellen 
zij mij altijd de nodige vragen. Op die 
manier kan ik het van een ander point 
of view bekijken en dat helpt mij heel 
erg. Zeker zo in het begin kan soms 
de twijfel of onzekerheid toeslaan en 
ben ik toch wel erg dankbaar voor 
mijn ouders en mijn vriend die altijd 
achter mij staan en mij weer op weg 
helpen in het proces. Vooral nu ik zo 
erg bezig ben met het ontwerpen van 
producten, ga ik nog vaak even langs 
bij pa en ma voor de nodige feedback!

DE EERSTE KLUS, 
WAS METEEN EEN CONTRACT!
Ik voelde mij toen vooral erg trots dat 
de eerste opdracht meteen uitliep 
op een contract van een jaar. Ik werk 
nu nog steeds voor hun! Het bedrijf 
maakt magazines en zij hebben mij 
via Social Media gevonden. Dat vond 
ik al bijzonder want als je ‘grafi sch 
vormgever’ intoetst, verschijnen er 
een hoop. Toch kozen ze voor mij 
en dat gaf een geweldig gevoel. Dat 
heeft ook wel een boost gegeven 
aan mijn zelfvertrouwen. In het begin 
was het wel spannend, het is een 
nieuw bedrijf, nieuwe mensen en 
nieuwe verwachtingen. Ik was al op 
freelancebasis voor mijzelf bezig, maar 
dit maal moest ik voor het eerst mijn 
eigen facturen uitschrijven met mijn 
eigen Kamer van Koophandel nummer. 
Dat maakte alles een stuk offi  ciëler en 
maakte dat ik besefte dat ik nu echt 
voor mijzelf bezig was. Ik kreeg daar 
een ontzettend goed gevoel bij, een 
gevoel van bevestiging, dit is wat ik 
moet doen. Na de eerste opdracht 
volgde er meer! Maar uiteraard moest 
deze eerste succesvolle klus gevierd 
worden! Daar is goed op geproost! 
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EXPLORE, CREATE & INSPIRE..
..over mijn slogan heb ik heel 
bewust nagedacht. Ik wilde dat mijn 
belangrijkste elementen erin terug 
kwamen en dat ook lekker klinkt. 
Het vat tenslotte je hele bedrijfje 
samen! Explore staat voor het niet 
willen stilstaan. Ik ga mee met alle 
ontwikkelingen in de grafische wereld, 
daarin probeer ik goed te ontdekken 
hoe bedrijven hier iets aan kunnen 
hebben. Daarnaast staat Explore ook 
voor het ontdekken van de wereld, 
je komt overal nieuwe dingen tegen 
en daar haal je ook weer dingen uit. 
Bijvoorbeeld designs, architectuur en 
kleurgebruik van andere landen en 
culturen zijn een grote inspiratiebron.  
Create staat vanzelfsprekend voor de 
ontwerpen die ik creëer. Ik ben altijd 
bezig met het maken van iets, het 
ontwikkelen van iets nieuws en ik kijk 
altijd waar ik mijn eigen grenzen kan 
verleggen. Mogelijkheden voor mijzelf 
en mijn bedrijf creëren. 

Uiteindelijk draait het erom 
geïnspireerd te raken, vandaar dat mijn 
slogan eindigt met Inspire. Ik wil dat 
klanten geïnspireerd raken van mijn 

ontwerpen, dat zij er blij van worden 
en het graag willen hebben. Zowel de 
producten als de diensten die ik lever 
hebben als doel de eindgebruiker 
te inspireren. Zelf haal ik veel mijn 
inspiratie uit quotes – zoals je kan zien, 
hangen die overal!

OVER 10 JAAR..
..heb ik een volle webshop! Ben ik de 
hele dag bezig met ontwerpen maken 
en pakketten verzenden. Het is echt een 
droom als ik dan door de stad loop en 
ineens een tas zie bij iemand met míjn 
opdruk! Of als ik ergens ben en iemand 
haalt een notitieblok tevoorschijn, dat ík 
die ontworpen heb! Hoe gaaf is het als 
ik op visite ga en ik mijn ansichtkaarten 
op de kast zie staan. Natuurlijk zijn er 
altijd risico’s verbonden aan het werk 
wat ik doe. De ene maand heb ik wat 
meer opdrachten dan de andere 
maand daarom werk ik dit moment 
werk ik nog parttime twee dagen in 
loondienst om niet alleen financiele 
zekerheid te hebben maar ook om 
collega’s om mij heen te hebben die 
mij ook weer inspireren om nieuwe 
dingen te maken!

EEN BELANGRIJKE LES DIE IK HEB 
GELEERD IS..
..dat als eenmanszaak ook echt alles 
op jouw bordje komt. Mijn werk zelf 
is voornamelijk achter een camera 
of achter een computer, maar ik ben 
tegelijk het gezicht van alle andere 
functies van mijn onderneming. Om 
dat allemaal onder de knie te krijgen is 
best lastig geweest. Tijdens mijn eerste 
gesprekken met klanten luisterde ik 
naar mijzelf en dacht ik waar héb je 
het over. Het is een belangrijke stap 
geweest om te erkennen waar ik nog 
niet zo goed in was, op die manier kan 
je van jezelf leren en jezelf verbeteren. 
Ik ben er nog niet maar ik leer elke keer 
wat erbij!
 
Zo ook de marketingafdeling. Ik moet 
het veel hebben van mond-op-mond 
reclame of aanbevelingen die mijn 
opdrachtgevers doen aan andere 
potentiele opdrachtgevers. Ik maak 
wel steeds meer gebruik van folders, 
visitekaartjes en mijn website. Hier 
kunnen klanten meteen zien wat ik kan 
op grafisch en fotografisch gebied. Ook 
op Facebook en Instagram probeer 
ik geregeld dingen te posten. Mijn 
Instagram account gebruik ik vooral 
om inspiratie afbeeldingen te delen, ik 
doe research en geef alles zelf vorm!

Sinds vorig jaar heb ik nu ook een eigen 
stand op de plaatselijke jaarmarkt, hier 
komen ontzettend veel bezoekers op 
af. Vorig jaar stond ik er met een steiger 
houten achtergrond waar mensen 
gratis hun Jaarmarkt foto konden laten 
maken. Dit jaar jaar is dat weer het plan, 
hoe dit eruit gaat zien weet ik nog 
niet maar er zijn een hoop leuke en 
goeie ideeen, zoals bijvoorbeeld mijn 
krachten te bundelen met een andere 
onderneemster! Ik kijk er ontzettend 
naar uit en heb er enorm veel zin in! 

Meer weten? Kijk even op :
www.carmenhuisman.nl
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