
OPLEIDINGEN & WERKERVARING

OPLEIDINGEN
Willem de Kooning Academie Rotterdam  /  Illustratie  / 2006-2010
College of fine arts Sydney  /  design & fine arts / 2009-2010
Sint Lucas Boxtel  /  Vormgeving & communicatie / 2000-2005
Dr. Mollercollege Kaatsheuvel / MAVO / 1996-2000

STAGES
TU Eindhoven Studium Generale / Vormgeving 
Accent etaleurs / Etaleren & decoreren
Freelance illustratie stageprogramma 

WERKERVARING
Elke Donders Design & illustratie / 2010 - Heden
Below Enemy Lines / Projectmanager & Designer 2017-2019
RAAF / Oprichter & directeur 2010 - 2018
Stichting Dit Is Zuid  / Oprichter & bestuurslid 2011-2018
Stichting kunstplatform de Kapsalon / Directeur 2011 - 2018
Stichting Stedelinks / Bestuurslid 2011- 2018

SOFTWARE
Illustrator, Photoshop & Indesign
Word & Excel, Google Drive
Asana & Monday, WIX

 

CERTIFICATEN
Rijbewijs B
Sociale hygiene certificaat
HACCP certificaat
 

TALEN
Nederlands & Engels 
 

REFERENTIES (op aanvraag)
RAAF: Ashley Nijland
Below enemy lines: Cas Bouhof

Mijn naam is Elke Donders (1984), 
geboren en getogen in Brabant 
maar alweer 12 jaar wonende in 
Rotterdam.

Na 7 jaar mijn eigen bedrijf RAAF te hebben 
gedraaid is het tijd voor wat anders. Het 
opbouwen van een bedrijf heeft mij enorm 
veel gebracht; op de eerste plaats een unieke 
ervaring, maar ook leren door te doen, met 
vallen en opstaan. Ik kijk terug met trots, 
maar wil mijzelf zowel professioneel als
persoonlijk verder ontwikkelen.

In mijn vrije tijd:
Ga ik graag uit eten, beoefen ik yoga,  bezoek 
ik brouwerijen, knuffel ik met mijn katten, ga 
ik op stedentripjes, lees ik thrillers, probeer ik 
nieuwe recepten uit, ga ik in de ochtend 
hardlopen, hang ik rond in musea, bouw ik een 
moestuin en wil ik nog meer van de wereld 
zien.

Contact
Elke Donders
Bloemfonteinstraat 78 B
3072 HK Rotterdam
06-51 58 17 33
elkedonders@gmail.com 



 RAAF 
Na het afronden van de kunstacademie tot aan 2018 heb ik 
RAAF Rotterdam gerund. RAAF beslaat dan ook een groot deel 
van mijn professionele loopbaan. Als eigenaar heb ik vele 
werkzaamheden binnen het bedrijf uitgevoerd en daardoor 
uiteenlopende ervaring opgedaan. In 7 jaar is RAAF gegroeid 
van een klein kunst&cultuur podium inclusief bar & lunchroom 
tot een evenementen locatie in de Maassilo met meerdere zalen 
en een veelzijdig aanbod aan  evenementen. Hieronder vind je 
mijn ervaring.

 Zaal Verhuur & events
Zakelijke verhuur van 2 tot 800 personen, ontvangen van 
klanten, geven van rondleidingen, geven van presentaties 
tijdens events,  
inhuur van faciliteiten & werkzaamheden als �oormanager.

 Kunst- & cultuur podium
Programmering, scouten van talent, uitvoering evenement 
vanaf eerste overleg tot aan regisseren tijdens evenement, 
evaluatie evenement, communicatie, vormgeving & maken van 
subsidieaanvragen.

Horeca café & verhuur 
Samenstellen menu, algemene inkoop, leidinggevende 
lunchroom, leidinggevende catering , contact met leveranciers.

  HR Management
Vacatures uitschrijven, sollicitatiegesprekken voorbereiden en 
afnemen, aansturen personeel, aansturen vrijwilligers, begelei-
ding stagiaires, personeelsplanning, opmaken van contracten, 
functioneringsgesprekken, community creëren.

O�ce management
Administratie opzetten, o�ertes & facturen opmaken, draaiboe-
ken opmaken, after- sales, algemene planning, 
vergaderingen voorzitten, vergadering notuleren, nieuwsbrie-
ven schrijven, social media beheren, contacten bestand & email 
beheren.

Below Enemy Lines  
Tijdens mijn werkzaamheden bij RAAF ben ik gestart als zakelijk 
adviseur van Below enemy lines, een Rotterdams reclamebureau met 
duurzaamheid hoog in het vaandel. Hier ben ik in 2017 parttime 
gaan werken als project- en o�cemanager. Vanaf 2018 is dit een 
fulltime functie geworden waarbinnen ik ook design werk oppakte.  

 Projectmanager
Contact onderhouden met klanten en freelancers, overzicht 
projecten bewaren, teamoverleg leiden, voortgang projecten aan 
klant presenteren, projectplanning.

O�cemanager
Algemene planning, personeelsadministratie, �nanciële administra-
tie, vergaderruimtes verzorgen voor meetings, catering verzorgen, 
teamuitjes inplannen. 

Design
Begeleiding junior designer, gra�sche vormgeving, DTP,
contact drukker & bestanden druk klaar maken.

www.belowenemylines.nl

Elke Donders Design

Illustratie & Design
Naast mijn andere werkzaamheden heb ik doorlopend 
gewerkt als freelance illustrator en designer. 
Begin 2019 heb ik besloten om me hier meer op te gaan 
focussen.

Meer informatie over mijn freelance werk kun je vinden 
op www.elkedonders.nl

 

STICHTINGEN 

 Dit is Zuid
Dit is Zuid is in het leven geroepen om Rotterdam Zuid 
letterlijk op de kaart te zetten. We zijn gestart met het 
geven van een tour om te laten zien dat Zuid zo slecht nog 
niet is. Al snel groeide het uit tot een stichting met een 
eigen kaart, meerdere tours en meer dan 20 vrijwilligers.

 www.ditiszuid.nl

 
Kunstplatform de Kapsalon
De Kapsalon was de voorloper van RAAF, met deze 
stichting organiseerden we onze eerste exposities en 
bijeenkomsten.
Deze stichting heeft altijd naast RAAF bestaan als het 
platform voor kunstzinnige projecten en programmering.

 
Stedelinks010
Stedelinks010 is een samenwerkingsverband van 3 
kunstenaarsteams die lange tijd actief zijn in Rotterdam 
Zuid, waaronder RAAF, met als doel om Rotterdam Zuid op 
de kaart te zetten door middel van kunst- en cultuuractivi-
teiten

 www.stedelinks010.nl


