
  
 

 

CV Jeroen Paling 

Persoonlijk 

 

Jeroen is in Kenia geboren op 6 januari 1976, heeft zijn jeugd 

doorgebracht is Engeland en zijn opleiding afgerond in België. Hij 

woont met zijn vrouw en twee kinderen in Amsterdam. 

 

Wat kenmerkt hem? 

 

Hij ademt beeld: niet alleen het conceptuele en productiegerichte deel 

van fotografie, maar hij neemt de context ook mee waarin een beeld 

gezien wordt. In zijn ogen cruciaal voor de beleving van de kijker. 

 

Opleiding 

 

Post Bachelor, Beeckestijn Business School, Leusden, NL 

Digital marketing, 2012 

HBO Master, Kon. Ac. voor Sch. Kunsten, Antwerp, B 

Fotografische beeldvorming, 2001 – 2005 

 

Ervaring 

 

Good Neighbours – Your nextdoor store, start-up 

Visual consultant 

September 2016 tot heden 

Dutsh.Amsterdam – Ideëen zichtbaar maken 

Eigenaar, concept en beeldproductie 

Januari 2015 tot heden 

TILT.Amsterdam – a branded video company 

Interim consultant 

Maart 2016  tot juni 2016 

B en U international picture service 

Manager beeldtraject realisatie en beeldconsultancy 

April 2014 tot december 2015 

VisionsPictures – Pure Green Images 

Senior content marketeer beeldbank en productie 

Februari 2009 tot april 2014 

Nationale Beeldbank 

Content marketeer beeldbank  

Augustus 2007 tot januari 2009 

RedactiePartners / Rijkswaterstaat 

Ontwerp en traffic  

Mei 2007 tot augustus 2007 

 

 

Extra 

 

NLimage – branchevereniging van Nederlandse beeldleveranciers 

Voorzitter 

Juli 2011 tot juni 2016 

 

Cursussen, talen 

 

2017: Scrum projectmanagement, aanvang april 

2016: Capture One 

           Video editing 

           Wordpress / html 

2015: Adobe CC 

           Colour management  

2014: Sales training 

 

Jeroen schrijft en spreekt Nederlands en Engels als moedertaal, Frans 

en Duits schrijft en spreekt hij redelijk. Hij bezit rijbewijs B. 

 

Jeroen kan… 

 

…luisteren, commerciële kansen zien, beeldbewerken, overzien, 

samenwerken, leidinggeven, lachen, de juiste woorden vinden, 

motiveren, doorzetten, analyseren, visualiseren, begeleiden, 

improviseren, complimenteren, vertellen, adviseren én produceren. 

 

Een aantal eerdere samenwerkingen 

 

IDTV, Vrouw, Flair, Malmberg, Hollandse Hoogte, Corbis, Sanoma, 

Noordhoff, BBC, Hazazah, FloraMedia, Rijkswaterstaat, Flair, SIRE 

 

Portfolio

 

Voor het bekijken van voorbeelden, ga naar www.theprojectman.nl 

 

Contact 

 

Neem contact op met Jeroen via: 

jeroen@theprojectman.nl of 06 33 88 98 05. 

http://www.theprojectman.nl/
mailto:jeroen@theprojectman.nl
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