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Werkervaring
Freelance freelance design researcher en programmamaker (2018 – heden)
Sinds 2012 maak ik als programmamaker nieuwe verhalen over de stad en haar inwoners.
En onderzoek ik als design researcher nieuwe concepten en modellen waarmee ik door
middel van kunst en participatie uiteenlopende doelgroepen betrek bij maatschappelijke
uitdagingen. Met een inspirerend team en enthousiaste opdrachtgevers maak ik zo het
verhaal van morgen. En zie ik kans om mijn interesses op het snijvlak van cultuur, publieke
ruimte, natuurbeleving en samenleving uit te diepen. Ik houd ervan om in een team te
werken, mensen met verschillende achtergronden te verbinden en met creatieve concepten
te inspireren en enthousiasmeren.
Initiatiefnemer en creative director bij Studio Halfvol. (januari 2016 – december 2017)
Halfvol pleit voor optimisme en maakt het verhaal van morgen. In 2016 heb ik samen met
drie partners het bureau (vof) Halfvol opgericht. Halfvol opereert op het snijvlak tussen profit
en non-profit opdrachten en initiatieven. Als creative director, projectmanager en
communicatieadviseur heb ik gewerkt aan diverse campagnes, evenementen en activaties.
Initiatiefnemer en artistiek directeur bij Ruimtekoers Festival (2015 – heden)
Ruimtekoers is een cultureel experiment verpakt in een toegankelijk stadsfestival. Het verkent
met makers, bewoners, publiek en ondernemers nieuwe ideeën, dromen en richtingen voor
het samenleven in de stad van de toekomst. Hedendaagse kunst, podiumkunsten, creatieve
workshops, debatten en bijzondere installaties vormen het decor.
Artistiek leider The Bridge to Liberation Experience (januari 2014 – oktober 2016)
In september vindt in Arnhem de herdenking plaats van de Slag om Arnhem. Om een
jongere generatie te betrekken ontwikkelde ik in opdracht van gemeente Arnhem het concept
en het programma voor een artistieke multimedia beleving rondom het thema oorlog en
vrijheid met optredens van Introdans, Gers Padoel, Remy van Kesteren, Willeke Alberti en
vele anderen. Als artistiek leider ben in verantwoordelijk voor de artistieke visie van de
organisatie, het concept en programma van de eerste drie edities.
Freelancer als Yosser concept en productiehuis (2012 – 2015)
Vanaf september 2012 ben ik gestart als freelance organisator, creatief producent en later
communicatieprofessional. Voor diverse grote en kleine opdrachtgevers werkte ik plannen uit
en concretiseerde ik die later in de uitvoering.
Assistent projectleider gemeente Utrechtse Heuvelrug (2010 – 2012)
Na mijn studie ben ik aan de slag gegaan bij gemeente Utrechtse Heuvelrug op het project
de verbreding van de A12 tussen Utrecht en Veenendaal. Als assistent projectleider was ik
verantwoordelijk voor het omgevingsmanagement, contractmanagement en behartigde ik de
belangen van de gemeente bij Rijkswaterstaat en aannemer BAM.
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Opleiding
Master of Arts, Crossover Creativity, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (2018 – heden)
Dit is een design research master waarbij ik door middel van design anthropology en een
theory of changemodel een nieuwe werkwijze en methodiek ontwikkel om contexten en
programma’s mee te ontwerpen die aanzetten tot bewustwording en een
handelingsperspectief bieden naar een alternatief toekomstbeeld.
Verwachte datum diploma juni 2020.
HTS Civiele Techniek, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (2004 – 2010)
Toegepaste weg en waterbouw. Extra vakken en minor gevolgd in sporteconomie en
evenementenmanagement. Afgestuurd op circulaire oplossingen voor lineaire problemen in
de stedenbouwkunde. Stages:
• Wuhan Planning & Design Institute, China (2009)
Onderzoeksfase en meewerkperiode van zes maanden.
• Ingenieursbureau Grontmij, Arnhem (2008)
Meewerkstage van vijf maanden.
HAVO natuur en techniek, Thomas á Kempiscollege, Arnhem (2009 – 2004)
Vakken: wiskunde B12, natuurkunde 12, scheikunde, biologie, Nederlands, Duits, Engels.

Selectie opdrachtgevers en projecten 2012 - 2019
Opdrachtgevers en projecten (januari 2018 – heden)
Werkzaam als freelance creatief strateeg, programmamaker, communicatieadviseur,
projectleider en regisseur onder Yosser Dekker.
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Stichting Halfvol, Arnhem
Artistiek en algemeen directeur Ruimtekoers Festival (2018, 2019, 2020)
Gemeente Arnhem, Arnhem
Strategische begeleiding De Schakelaars bij verduurzamen evenementen (2019)
Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Arnhem (CASA), Arnhem
Ontwikkeling strategische communicatie en organisatiecommunicatie (2019)
Citymarketing Made in [Arnhem], Arnhem
Ontwikkeling strategische communicatie en concept Na De Bevrijding (2019)
Uitvoeren campagneconcept stadscampagne Na De Bevrijding (2019)
Ontwikkeling strategische communicatie en campagneconcept ’t Grune Hert (2018)
Uitvoeren campagneconcept stadscampagne ’t Grune Hert (2018)
Stichting RAUM, Utrecht
Programmamaker en projectleider evenement Formplaats (2018)
Het Gelders Orkest, Arnhem
Ontwikkeling sponsorstrategie (2018)
Rabobank Arnhem en Omstreken, Arnhem
Conceptontwikkeling, programmamaker en regisseur jaarlijkse Ledendag (2018)
BPD Bouwontwikkeling, Amersfoort
Ontwikkeling strategische communicatie Cobercokwartier, Arnhem (2018)
Opzetten en uitvoeren communicatiecampagne Cobercokwartier, Arnhem (2018)
Gemeente Nijmegen, Nijmegen European Green Capital 2018, Nijmegen
Conceptontwikkeling, programma Spiegelwaalconcert (2018)
Organisatie, showregie en productie Spiegelwaalconcert (2018)
Natuurcentrum Arnhem, Arnhem
Ontwikkeling strategische communicatie voor medewerkers en vrijwilligers (2018)
Stichting Kiemt, Arnhem
Ontwikkeling strategische communicatie en organisatiecommunicatie (2018)
Companen Adviesbureau, Arnhem
Ontwikkeling essay en wijkonderzoek: “de kracht van Arnhem-Zuid” (2018)
Focus Filmtheater Arnhem, Arnhem
Conceptontwikkeling, programmamaker en projectleider opening (2018)
De Nieuwe Oost Theater en Dans, Arnhem
Conceptontwikkeling, programmamaker Future Tense (2018)

Opdrachtgevers en projecten 2016 & 2017
Werkzaam als partner, creative director, communicatieadviseur en projectmanager bij VOF
Halfvol. Leiding geven aan een team (7fte).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Stichting Halfvol, Arnhem
Artistiek directeur Ruimtekoers Festival (2016 – 2017)
Stichting Bridge to Liberation
Artistiek leider The Bridge to Liberation Experience (2014 – 2016)
Stichting State of Fashion 2018, Arnhem
Programmamaker Close to you programma (2018)
Burgers’ Zoo, Arnhem
Programmamaker Gigantisch Apenkooien (2017 – 2018)
Gemeente Arnhem zorg en welzijn, Arnhem
Ontwikkeling strategische campagne en conceptontwikkeling Mantelzorg (2017)
Opzetten en uitvoeren communicatiecampagne Mantelzorg (2017)
Wereld Natuur Fonds, Zeist
Ontwikkeling strategische communicatie Dam Removal Europe project (2017)
Nederlands Openlucht Museum, Arnhem
Conceptontwikkeling, programma Opening Canon van Nederland (2017)
Organisatie, showregie en productie Opening Canon van Nederland (2017)
Rijn en IJssel Energiecoöperatie, Arnhem
Ontwikkeling strategische communicatie Windmolenpark Koningspleij (2017)
Opzetten en uitvoeren communicatiecampagne Windmolenpark Koningspleij (2017)
Gemeente Arnhem Groen made in Arnhem, Arnhem
Ontwikkeling strategische campagne en conceptontwikkeling ArnhemAan (2016)
Opzetten en uitvoeren communicatiecampagne ArnhemAan (2016)
Het Gelders Orkest, Arnhem
Conceptontwikkeling ‘Neemt je mee in het moment’ programma (2017)
Uitvoeren campagneconcept ‘Neemt je mee in het moment’ programma (2017)
Organisatie, showregie en productie ‘Neemt je mee in het moment’ (2017)
Alliander NV, Arnhem
Conceptontwikkeling ‘Het Oplaadmomentje – Festivalactivatie’ (2016)
Gemeente Nijmegen, Nijmegen
Conceptontwikkeling en programma voor vier programma’s tijdens Velo-City 2017

Opdrachtgevers en projecten 2012 - 2015
Werkzaam als freelance creatief producent en projectleider.
•
•
•
•
•

Stichting Roof Garden Arnhem (2012 – 2015), Arnhem
Initiatiefnemer, projectleider en programmamaker Roof Garden Arnhem
Popupklup (2012 – 2013), Arnhem
Initiatiefnemer en programmeur PopupKlup
Stichting Halfvol (2015), Arnhem
Initiatiefnemer, artistieke leiding Ruimtekoers Festival
NS, ProRail, Gemeente Arnhem (2015), Arnhem
Programmamaker en projectleider Opening Station Arnhem Centraal
Kunstbedrijf Arnhem en Rozet (2013), Arnhem
Programmamaker en projectleider Opening Rozet, Rozet Trakteert!
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