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Getuigschrift
Arnhem, 12 mei 2009
De heer Ruben Herfst, geboren 10 augustus 1962 te Amsterdam, was in de periode van
februari 2004 tot februari 2005 als stagiair en verder als Technisch Vormgever tot en met
31 december 2008 werkzaam bij 3D Historisch Arnhem.
Zijn taken waren:
- De coördinatie van de Photoshop werkzaamheden (foto’s van Arnhem centrum uit
1935), welke worden uitgevoerd door een tiental vrijwilligers;
- De begeleiding van diverse stagiairs bij hun werkzaamheden met Photoshop en
3Dmax;
- De resultaten van de werkzaamheden van vrijwilligers en stagiairs verwerken in
de 3D-modellen van historisch Arnhem (1935 en 1650) via het softwarepakket
3Dmax;
- Het maken en onderhouden van de website www.arnhem3d.nl; hierop zijn de
gemaakte gebouwen en straten van historisch Arnhem te zien incl. films/video’s
die als wandeling door historisch Arnhem gepresenteerd worden;
- Het maken van divers foldermateriaal via het pakket InDesign;
- Het in Powerpoint en 3Dmax maken van presentaties waarin After Effects
(langzaam opkomen en verdwijnen) gebruikt zijn.
- Het initiëren en beheren van de fotodatabase (en alle tussenresultaten van
bewerkte foto’s) en het aansturen van de vrijwilligers die de database met
gegevens vullen.
Ruben Herfst is als stagiair bij ons gekomen. Na zijn stageperiode heeft Ruben drie jaar
via een inleenregeling (Agens) en vervolgens in 2008 via drie korte contracten met de
Stichting Erfgoeddiensten van Het Gelders Archief voor ons gewerkt.
In deze jaren heeft hij zich ontwikkeld tot een senior 3Dmax specialist. Hij beheerst
Photoshop in totaliteit, waardoor hij vrijwilligers en stagiairs op het benodigde niveau kan
brengen welke voor het 3Dmaxpakket vereist is.
Ruben kan zeer zelfstandig werken en is in staat veel productie te realiseren. Hij is
daarnaast een teamwerker die vrijwilligers en stagiairs goed kan begeleiden en
enthousiasmeren. Hij is een vurig supporter gebleken van ons project. Het spijt ons
enorm -en hemzelf eveneens - dat we het samenwerkingsverband moesten beëindigen.
Vele subsidiegevers hebben ons financieel ondersteund, maar de bronnen zijn helaas
uitgeput. Hierdoor zagen wij geen mogelijkheid meer om het dienstverband met Ruben
te continueren. We betreuren deze situatie ten zeerste. Ruben was dé spin in het web
van ons project; we weten dan ook niet hoe nu verder te gaan zonder hem.
Ruben Herfst is een prettige collega en een onmisbare kracht.
Wij danken Ruben voor zijn enorme inzet, medewerking en solidariteit voor ons project
en wensen hem voor de toekomst het beste toe.
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