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2013 - 2016  Master Architecture, Urbanism and Building Sciences
september - november track Architecture, specialisatie Architecture of the Interior  
  Technische Universiteit Delft, Delft
  afstudeerproject: ‘Rottekwartier, kleinschalig wonen voor   
  ouderen met dementie’
   
2009 - 2013 Bachelor Bouwkunde 
september - juni minor Advanced Prototyping, Industrieel Ontwerpen
  en minor House of the Future, Bouwkunde
  Technische Universiteit Delft, Delft
   
2003 - 2009 VWO
augustus - juni profielen Natuur en Techniek, Natuur en Gezondheid
  O.S.G. De Hogeberg, Den Burg - Texel
  profielwerkstuk: ‘Duurzaam Bouwen’

2017  Photography Digital en Graphic Design
februari - april  Technische Universiteit Delft, Delft

2015  English for Academic Purposes - 2
februari - juni  Technische Universiteit Delft, Delft

2017  Veenselangweg 2, De Noordkroon
september - heden Texel
  architectonisch advies en conceptontwerp bestaande stolp  
  en nieuwbouw schuur

2017  Lange Nieuwstraat 3, particulier/bedrijf
september - heden Utrecht
  architectonisch ontwerp, renovatie en transformatie
  bedrijfsruimten, bovenwoning en studio’s 

2017  Rotterdamseweg 119, bedrijf
januari - juni  Delft
  interieur- en meubelontwerp werkkamer

2017  StuD Career Day 2017
april - mei  Delft
  alle grafische uitingen evenement; folders, flyers,   
  posters, banners etc.

2014  Praktijk voor Fysiotherapie WervelendeSpieren  
juni - heden  Oosterend - Texel
  ontwerp en beheer van het logo en de huisstijl

2011  Zelfstandige ontwerpprojecten 
oktober - heden architectuur, interieur, meubels en grafisch ontwerp

2017  Project medewerker
september - heden Woningcorporatie Vidomes, Delft
  ICT Samenwerkplek 2018

2017  Ontwerper
mei - heden  StuD en partner Fabrique, Delft
  Inplementatie nieuwe huisstijl 

2014  Teamleider Dames 2, v.v. Ariston ‘80
januari - september Voetbalvereniging, Delft
  verantwoordelijk voor alle organisatorische zaken en   
  communicatie rondom wedstrijden.

2010 - 2012 Windsurfinstructeur Surfclub Texel 
juni - september Oudeschild - Texel
  op eigen initiatief gestart samen met broer Coen
  Hendriks. Verantwoordelijk voor windsurflessen,   
  materiaal, veiligheid, administratie en promotie.

2007 - 2011 Kantine beheerder Surfclub Texel  
juni - september Oudeschild - Texel 

2003 - 2007 Diverse bijbanen op Texel
juni - mei  o.a. in de horeca en de agrarische sector.

cursussen

projecten

opleiding

ervar ing

Ik ben zeer bekend met Adobe 
Indesign, Illustrator, Photoshop, het 
Microsoft Office pakket en SketchUp. 
Ik ben bekend met Adobe Lightroom, 
Premiere Pro, AutoCAD, html, CSS 

en Rhino.

Nederlands: moedertaal, Engels: 
goed, in bezit van Rijbewijs B en AM. 
Ik heb ervaring met houtbewerking, 
lasersnijden, fotografie, grafisch 
ontwerp, presenteren, samenwerken, 
3D-printen, schetsen, maquettebouw, 
prototypen, werken met foam en klei.

digitaal

analoog

Ik ben een gepassioneerd ontwerper 
met een grote liefde voor architectuur, 
design en grafisch ontwerp. Ik houd 
ervan om concepten te ontwikkelen 
en deze, wanneer mogelijk, ook 

praktisch uit te werken. 

In mijn vrije tijd ben ik graag in de 
natuur om te wandelen, te fietsen, 
te windsurfen of te skieën. Op 
zaterdagochtend trap ik een ballteje 
met mijn voetbalteam. Ook bezoek ik 
met plezier musea en experimenteer 
ik met fotografie. Ik kom het liefst 
tot rust met een kopje thee, een 
televisieserie, een muziekje of een 

mooi vormgegeven boek.


