
 Naam:   Vincent Kruijt 

 Adres:  Jacob Burggraafstraat 170 
   1018 WA Amsterdam 
 Telefoonnummer: 0654315665 
 E-mailadres: info@vincentkruijt.nl 
 Website:  https://www.vincentkruijt.nl 
 Showreel:  https://www.vincentkruijt.nl/film/showreel/ 

    
     Over mezelf:      Ik ben een bevlogen verhalenverteller met een eigen handschrift in zowel film als fotografie. 
       Veelzijdig maar vooral sterk met mensen en ik ben altijd op zoek naar de persoon,  
       of het verhaal achter die persoon. Mijn films zijn net als mijn fotografie to the point en  
       zorgvuldig in beeld gebracht.  
       Op m’n veertiende kocht ik mijn eerste serieuze camera, verdiend met auto’s wassen. 
       Aan dat gedreven gastje is weinig veranderd en ik ben me voortdurend aan het bijscholen,  
       opnieuw aan het uitvinden; zowel wat betreft hardware, software als trends in film en fotografie. 
       Sinds vier jaar werk ik bijvoorbeeld met Davinci Resolve voor color grading en editen.  
       Ik denk graag mee en ik kan binnen elk budget iets bijzonders maken. 
       In mijn vrije tijd zeil ik wedstrijdjes op de catamaran, vooral op zee. 
    
       Regisseur, cameraman, editor, colorist, fotograaf, beeldbewerker, producer. 
       link: https://www.vincentkruijt.nl/about/ 
   
     Werkervaring:          Sinds een jaar of twaalf ben ik aan het filmen, mijn eerste films gemaakt voor CZ,  
       vielen in de smaak en waren het begin van mijn liefde voor film. 
       Ik maak commercials voor tv, films voor internet en meer documentair gericht werk. 
       Ook maak ik bedrijfsfilms en eigen projecten. Ik heb o.a. films gemaakt voor Zwitserleven,  
       NIBC, Brand New Day, Danio, LedBike, De Hypotheker, Mitsubishi, Rijkswaterstaat, 
       SON-Respons, Jenrick, BYTS, Girls Rights Watch etc.  
       link: https://www.vincentkruijt.nl/film/overview/ 

       Vanaf het begin van mijn loopbaan ben ik aan het werk voor grote en kleine reclameburo’s in  
       Nederland voor merken, zoals Heineken, PGGM, Randstad, Zwitserleven, Defensie, Hema, 
       Sphinx, Melkunie, Renault, Amstel, KPMG, Amvest, Coca Cola, TMG, ABN  
       Ik werk ook rechtsreeks voor opdrachtgevers en ben vooral op lokatie, maar ook in de studio 
       aan het werk in binnen- en buitenland.  
       link: https://www.vincentkruijt.nl/photography/people/ 
    
       Ik maak ook redactioneel werk, bijvoorbeeld voor Fonk Magazine heb ik één jaar lang  
       een dubbele pagina gemaakt die ik zelf mocht invullen. Erg leuk en uitdagend om te doen. 
       link: https://www.vincentkruijt.nl/fonk-passanten/ 
    
       Was vijf jaar boardmember van PANL (Photographers Association of the Netherlands) 
       en was o.a. drie jaar medeverantwoordelijk voor het organiseren van de PANL-Award en  
       expositie en ben na mijn afscheid benoemd tot erelid. 

       Voor Vinyl Magazine maakte ik portretten van beroemde muzikanten en was daarmee ook  
       onderdeel van de tentoonstelling ‘Rock around the camera’ in de Kunsthal Rotterdam, met  
       o.a. Anton Corbijn, Kees Tabak, Rob Marinissen en Erwin Olaf. 
       link: https://www.vincentkruijt.nl/photography/vinyl/  
    
     Opleiding:      Rietveld Akademie Amsterdam - fotografie  
       VWO op de Werkplaats in Bilthoven 
     Kennis en  
     vaardigheden:     Nederlands, Engels, Duits, Frans. 
               software: o.a. Davinci Resolve (grading/edit), FCPX, Adobe Photoshop, CaptureOne.     

         

CV Vincent Kruijt:     Filmmaker - Photographer - Catsailor
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