
Educatie

Amete van den Berg

Hyper Island
Experience design, (Design Thinking, Understanding People, 
Business Strategy) BSSA, 2016

CMD
Communication and Multimedia Design, Hogeschool Urecht 2010-
2015
     Specialisatie Concept design, 2013-2014
     Specialisatie User Experience 2013-2014
Stage 
Team communicatie bij de Belastingdienst, 2013. Taken op het 
gebied van de interne en externe communicatie, opzetten van een 
Wordpresspagina voor 
Team Communicatie.
Afstudeerscriptie
In opdracht van stichting mijnBuurtWelzijn heb ik onderzocht hoe 
buurtbewoners kunnen worden betrokken bij een online platform.

Oppassen en sprookjes voorlezen
Bijwonen van congressen zoals Media Future Week 2013 en 8 uur 
overwerken 2016
Oprichten en deelnemen aan CMD tv 
Organiseren en deelnemen van een wintersport vakantie met studi-
evereniging MAD.
Startup Argue.co testen en adviseren.

BuurtWelzijn
2014-2015, Website testen met eindgebruikers en concrete voorstel-
len ter optimalisatie communiceren. Nieuw ontwerp van de website.
Vergelijk.nl
2015, SEO en klantenservice.
Illustreren
2015, In opdracht van Menzis mensfiguren illustreren
Horeca
Van 2009-heden, Feelgood market (bar), Zussen lobby restaurant 
(bediening), TC Domstad (bar), Le connaisseur (keukenprinses).
Veldmarketing
2012-2015. Veldmark

Adobe Illustrator - Adobe Indesign - Adobe Photoshop - Adobe 
Premiere - Balsamiq Mockup - paper prototyping - Powerpoint - 
Keynote

Nevenactiviteiten

Persoonlijk
Er was eens een behulpzame, doelgerichte creative strateeg/service 
designer, Amete. Op een dag is zij op zoek naar een bureau waar ze 
haar kennis en enthousiasme kan vergroten. Met als doel de wereld 
mooier maken. Door doelgroepen te leren kennen en op basis van 
gegronde inzichten oplossingen te bieden die het leven van deze 
mensen aangenamer maakt bereikt zij dit. Hebben jullie een 
vergelijkbaar doel? Misschien werken jullie samen met Amete nog 
lang en gelukkig samen.

Proces/ methoden

http://amete.nl
06 24680008
ameteberg@gmail.com  
Camera Obsucradreef 31 Utrecht
Rijbewijs, ja

Contact

“Ik hou van samen met 
passie aan een opdracht 
werken en geloven in de 

oplossingen die we vinden.” 
-amete

Bel gerust eens op!

Ik start graag met hoe we een project gaan 
aanpakken in plaats van wat we gaan doen. 
Dit versoepelt de samenwerking met 
anderen. Feedback en reflectie zijn hierbij 
nuttige tools. Vervolgens analyseer ik de 
opdracht, vraag of het probleem. Methoden 
die ik gebruik zijn onder andere ‘the 5 why’s’ 
en ‘rope of scope’. Vervolgens start een 
onderzoek waarbij mijn ervaring met 
interviewen, context mapping, (proto) 
persona’s, empathy mapping en user 
journey mapping van pas komt. Nadat ik de 
doelgroep begrijp werk ik met verschillende 
ideation tools om tot creatieve ideeën en 
oplossingen te komen. Dit gehele proces 
draait om kansen zien voor de 
opdrachtgever. Snel aan de slag gaan, 
testen en itereren is voor mij een beproefde 
werkwijze om een goed eindproduct te 
kunnen presenteren.

Tools


