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MSc Industrial Design, 23 jaar oud, afgestudeerd aan de Technische Universiteit 
Eindhoven. Mijn hart gaat sneller kloppen wanneer ik als multidisciplinair 
ontwerper en onderzoeker bij kan dragen aan het beter functioneren van 
kwetsbare groepen in de maatschappij (e.g. opgroeiende kinderen, mensen met 
mentale klachten of ouderen met dementie). Wanneer ik ervoor kan zorgen dat 
zij zich optimaal kunnen ontplooien en sociaal kunnen integreren, zowel in de 
context van het onderwijs als de gezondheidszorg. Hoe kunnen we binnen 
complexe vraagstukken samen, vanuit een multidisciplinair team en multi-stake-
holder onderzoek, erachter komen waar behoeften liggen, wat gebruik-
erservaringen zijn en waar bepaalde waarde conflicten zich afspelen? Om zo 
richting te geven aan creatieve verfrissende conceptontwikkeling en innovatieve 
oplossingen. Daar voel ik me comfortabel bij! Vooral wanneer ik gebruiker-
sonderzoek, nieuwe concepten en design thinking processen kan sturen vanuit 
multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek (e.g. uit de didactiek, psychologie / 
psychotherapie, gedragswetenschappen, muziektheorie en playful interaction 
design). 

VAARDIGHEDEN
PROFESSIONEEL

IK SPREEK, LEES EN SCHRIJF IN
HET ... NL EN DU

PERSOONLIJK

Multidisciplinair 
ontwerponderzoek & 
samenwerken

Kwalitatieve / kwanti-
tatieve dataverzameling 
en analyse 
(methodes en tools, e.g. 
thematische analyse, enquêtes, 
videoannotatie)

Design thinking & 
Iteratieve ontwerp 
onderzoeksproces-
sen leiden en sturen

Interactieve 
prototypes maken
(Invision, Adobe, lasersnijden, 
naaien, technische tekeningen, 
programmeren: Processing / 
Arduino / externe software)

Creative thinking 
technieken & 
Innovatieve 
conceptontwikkeling
(e.g. brainstormen, user 
journeys, roleplay, schetsen, 
scenarios, storyboards etc.)

Voorbereiden en 
uitvoeren van gebruiker-
sonderzoek & co-creatie 
sessies 
(gebaseerd op wetenschappelijk 
onderzoek; e.g. observaties, 
interviews, focusgroepen etc.)

Grafisch ontwerpen &
conceptvisualizaties
maken

Flexibel & Proactief

Communicatief vaardig
(Intern, multidisciplinair, 
multi-stakeholder)

Planning & Organisatorisch 
vermogen

Sociaal

Ambitieus

Nieuwsgierig & Leergierig
(Zelfsturend leren)

Creatief 

Kritisch & Zelfreflecterend 
vermogen

Empathisch

Literatuuronderzoek & 
onderzoeksframing

OPLEIDINGEN
MASTER OF SCIENCE (MSc) INDUSTRIAL
DESIGN

BACHELOR OF SCIENCE (BSc) INDUSTRIAL
DESIGN

Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), department of 
Industrial Design. Research, Design & Development 
master track

Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), department of 
Industrial Design

SOCRATES HONOUR SOCIETY CERTIFICATE
Het Willem van Oranje College in Waalwijk (vwo)

2019 -
2021 
augustus

2016 -
2019
juli

2010 -
2016

VWO DIPLOMA
Het Willem van Oranje College in Waalwijk (vwo)

2010 - 
2016

Innovatie voor onderwijs support, 
mental & social health support

Multidisciplinair ontwerp-
onderzoek 

Participatief ontwerponderzoek 
methodes & tools

Kwalitatieve data 
analyse & visualizatie

Design probes om 
discussie te faciliteren

Storytelling & Dichten & 
Songwriting

Vechtsport & Rugby

Zingen & Gitaar spelen

UX Design Research & Social Design

Het ontwerpen van 
interactieve concepten & 
experience design 

Klinische psychologie & psycho-
therapeutische behandelingen, 
interventies en innovaties

ACQUISITIE ID CAREER COMMISSIE
Hoofd contactpersoon voor bedrijven uit de design(research) 
industrie; organisatie van netwerkevenementen voor 
studievereniging Lucid 

2017 - 
2018

DESIGN STAGIAIR STUDIO TAST
Ontwerpbureau voor innovatieve educatieve tools binnen 
allerlei lagen van het onderwijs (Eindhoven). Verantwoordelijk 
voor verschillende gebruikersonderzoeken op basisscholen 
aan de hand van prototypes en onderzoekstools; contact 
met didactische experts; en innovatieve conceptontwikkeling 

2018 
sept -
2019 jan

Verschillende taken in hotel-restaurant Queen in 
Eindhoven

BEDIENING HOTEL-RESTAURANT QUEEN2019 mei  - 
2019 dec

SERVICE DESIGN PROJECT “TALKI TALKIE”
Gepresenteerd op de Dutch Design Week 2020. Het 
ontwerp van een service ysteem van een persoonlijke ‘voice 
agent’ dat ouderen in verzorgingstehuizen meer zeggen-
schap geeft over hun maaltijden. Met bijbehorend digitaal 
feedback platform voor de verzorgers

2018 
sept -
2019 jan

Onderzoek naar de effecten van RELAX-CHANGE op 
ontspanning en angstverlaging en richting gegeven aan 
toekomstige designs. RELAX-CHANGE is mijn ontworpen 
drum om mensen met verhoogde angst een nieuwe,fysieke 
en expressievere manier van ontspanning te bieden in het 
dagelijks leven

MSC AFSTUDEERPROJECT “RELAX-CHANGE”2020 
sept - 
2021 juli

WERKERVARINGEN

INTERESSES

2020 
sept - 
2021 jan Ontwerpend onderzoek naar de potentie en toegevoegde 

waarde van RELAX-CHANGE in therapiesessies voor mensen 
met angststoornissen. Aan de Justus-Liebig Universität Giessen 
(afdeling van psychotherapeutisch onderzoek)

DESIGN RESEARCH STAGIAIR (DUITSLAND)

DIGITALIG PROJECT BSO’S KOREIN & EDUX
Ontwerpend onderzoek naar de behoeften van de BSO 
kinderen (9-12 jaar) op gebied van digitale ontwikkeling

2021 
feb - nu


