curriculum vitae

Ervaring
jan 2019/ 		
praktijkassistent AMRP UGent
			studio ruimtelijk project en governance
			

integrerend ruimtelijke beleid en projectmanagement

mei 2017/		

medewerker team gebiedswerking, departement Omgeving

			

verkenningstraject versterking openruimtesysteem Leievallei (i.k.v Seine-Schelde)

			

begeleiding van strategische projecten; Oost-Vlaams Kerngebied, ZeroRegio,...

			regionale programmatie Zuid-West-Vlaanderen
			

LaboRuimte ontwikkelen van een polycentrische combi-mobiele stadsregio, Gent

			

complex project Klein-Rusland en kernversterking Zelzate

			Leerplatform ruimtelijke transformatie
			...

mei 2014/mei 2017

medewerker Blauwdruk Stedenbouw

			

structuurvisie dorpskernen Dessel en Witgoor

			

conceptsubsidie Hendrik Heymanplein Sint-Niklaas

			masterplan WZC, Nieuwkerken
			ontwikkelingsstudie Normaalschool, Lier
			wedstrijdontwerpen, stedenbouwkundige bemiddeling
			...

juli 2015/jan 2017

mede-initiatiefnemer ‘We kopen samen den Oudaan’

			Bouwmeesterlabel Vlaams Bouwmeester
			

opstart ‘Open Promotor Platform’

februari 2014 		
geselecteerd ‘Meesterproef Vlaams Bouwmeester’
			03/07 werkweek masterplan ‘Park de Nieuwe Koers’ Oostende
okt 2013/april 2014
stagiaire import.export architecture
			open oproep Vlaams Bouwmeester masterplan Molenveld, Stabroek
			

wedstrijd De Ideale Woning voor 24 sociale woningen, Antwerpen

			

herbestemming van een voormalig showroom, Antwerpen

cu r r i cu lu m v i ta e

			...
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Achtergrond
2015/2017
master stedenbouw en ruimtelijke planning
		afgestudeerd met grote onderscheiding
		UAntwerpen
2011/2013
master ingenieurswetenschappen: architectuur (optie stedelijk project)
		afgestudeerd met onderscheiding
		KULeuven

2011/2012

verantwoordelijke grafische vormgeving

		

existenz (studenten organisatie)

2008/2011

bachelor ingenieurswetenschappen: architectuur

		KULeuven

2002/2008

secundair onderwijs: optie wetenschappen wiskunde (8u)

		K.A.Keerbergen

cu r r i cu lu m v i ta e

Tentoongesteld
2016/2017
BWMSTR Label - We kopen samen den Oudaan
		
i.s.m Vlaams Bouwmeester & VAi
		19/10/2013 - 15/01/2014 deSingel, Antwerpen
2015		
internationale design workshop ‘Leuvensader - de Dijle aan het woord’
		
i.s.m onderzoeksgroep OSA en Stad & Architectuur
		juli 2015 Universitair Ziekenhuis, Leuven
2013/2014

‘Projecties: Breuckland. De Voorstad’

		

16/10/2013 - 5/01/2014 deSingel, Antwerpen

Vaardigheden
Apple mac OS-X, Windows
Adobe photoshop, illustrator, indesign
Autocad, Vectorworks
Google sketchup
Microsoft Office (word, excel, powerpoint)
ArcGIS, QGIS

Talen
Nederlands: moedertaal
Engels: moedertaal
Frans: basis

Interesses

cu r r i cu lu m v i ta e

moderne dans, film,
toneel, lezen, fietsreizen,
vegetarisch koken & eten

