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Persoonlijke gegevens
Achternaam
Voornaam
Titel
Geboortedatum
Geboorteplaats
Woonplaats
Adres
Telefoon
E-mail
Burgerlijke staat
Web

van Santen
Gert
ir.
28 januari 1958
Capelle aan den IJssel
6708 JE WAGENINGEN
Tarthorst 935
+31-317-418280
info@gertvansanten.nl
gehuwd
www.gertvansanten.nl

Opleidingen
1970 - 1976
VWO, Scholengemeenschap Comenius, Capelle a/d
IJssel. Diploma 1976.
Vakken: Nederlands, Engels, Duits, economie,
scheikunde, natuurkunde.
1976 - 1977
Milieuhygiëne, Landbouwhogeschool Wageningen.
1977 - 1986
Gezinssociologie, Landbouwuniversiteit Wageningen.
Diploma 1986.
Vakken: psychologie, sociologie, culturele
antropologie, methoden en technieken, statistiek,
literatuuronderzoek en schriftelijk rapporteren.

Stage en afstudeeropdracht
1985
Stage bij Stichting Welzijn Ouderen te Ede.
Onderzoek naar taak en functie van de dienstencentra
in de gemeente Ede.

1988 – 1992: Hoofd Training
Hoofd Training bij Apple Centre ’t Gooi, Hilversum.
1995 - heden: Fotografie
- Ik fotografeer sinds mijn 14e verjaardag, toen ik een
Praktica Super TL spiegelreflex kocht van het geld
dat ik met mijn eerste vakantiebaantje had
verdiend.
- Sinds de jaren negentig doe ik uiteenlopende
opdrachten, waaronder bruiloften, feesten,
landschappen, portretten en architectuur.
- Mijn specialiteit is het op zodanige wijze
manipuleren van kleuren dat een magische sfeer
ontstaat. Uiteraard is zo’n benadering niet voor elk
onderwerp geschikt. Meestal is een lichte
nabewerking op de computer dan ook voldoende.
- Ook het restaureren van oude of beschadigde
foto’s behoort tot mijn werkzaamheden. Zo kan in
verkleurde of zelfs gescheurde foto’s een nog zo
grote informatierijkdom aanwezig zijn dat de
opname vrijwel in zijn oorspronkelijke staat kan
worden teruggebracht.
- Ik werk uitsluitend met professionele digitale
spiegelreflexcamera’s van Canon (5D, 10D en
400D). De brandpuntsafstand van mijn objectieven
geeft mij een bereik van 10mm (supergroothoek)
tot en met 300mm (tele). Dat is ruim voldoende
voor de meeste opdrachten, van productfotografie
(macro) tot en met portretten, industriële
fotografie, landschappen en architectuur.
- Voor het nabewerken van opnamen op de
computer werk ik met Photoshop CS2.
Voorbeelden: www.gertvansanten.nl/photography.

Aanvullende vaardigheden
- Muziek: producent van muziek voor onder andere
commercials, leaders en artiesten. Ik werk met
synthesizers, software en computer. Voorbeelden:
www.gertvansanten.nl/audio_productions.

- Vertalingen: Vertaler van romans, thrillers,
biografieën, handleidingen, wetenschappelijke
artikelen en magazines voor onder andere
Meulenhoff, de Boekerij, Overzee, Fundamentaal
en WUR Wageningen.
Mijn werk beslaat inmiddels een kleine 40 romans
en honderden afleveringen van tijdschriften. Info:
www.gertvansanten.nl/writing_and_translations.

- Computerervaring: Windows alle versies, Mac OS alle
versies. Ik werk zowel op de pc als op de Mac. Ik
beheers, bezit en maak gebruik van een groot aantal
softwarepakketten op het gebied van o.a.,
muziekproductie, tekstverwerking en fotografie.
- Rijbewijs: rijbewijs-B

1986
Literatuuronderzoek naar de theorievorming rond de
ouder wordende mens.

- Talen: ik spreek en schrijf Nederlands (moedertaal),
Engels en Duits (beide uitstekend).

Werkervaring

Sterke eigenschappen

1986 – 1988: Wetenschappelijk Onderzoeker
Onderzoeker bij het ICW) te Wageningen.

Ik ben communicatief, stressbestendig, flexibel,
initiatiefrijk, zelfstandig en beschik over veel
doorzettingsvermogen. Humor aanwezig.

