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personalia
naam 				
Hendrikus Anthonius (Mark) Huisman
adres 				Paradijsappelstraat 11
				1036 LL Amsterdam
telefoon 			06-25025987
email 				info@markhuismandesign.nl
geboren 			
18 december 1979 te Eindhoven
nationaliteit 			Nederlandse
burgerlijke staat 		
samenwonend, 2 kinderen
bsn 				141460404
linkedIn 			http://nl.linkedin.com/in/hahuisman
internet 			www.markhuismandesign.nl

samenvatting
Stedebouw gaat over het creëren van een tijdloos kader waarbinnen een duurzame en waardevolle leefomgeving
mogelijk is en blijft. Een leefomgeving die verbonden is met de plek en een zekere mate van vanzelfsprekendheid
bezit. Elke opgave moet op integrale wijze benaderd worden, op die manier kan een waardevol en breed
gedragen resultaat worden behaald.
Ik ben breed georiënteerd. Mijn interesse houdt niet op bij het vak stedebouw, maar breidt zich uit tot
aanverwante vakgebieden. Ik interesseer mij ook voor architectuur, landschapsarchitectuur, fotografie en design.
Als freelance designer houd ik mij ook bezig met webdesign en grafisch ontwerp.

kernwoorden
Creatief, analytisch, enthousiast, sociaal, teamwork, flexibel, doorzettingsvermogen, stressbestendig.

cvmarkhuisman
werkervaring
mei 2013 - heden 		

Freelance ontwerper, mark huisman design

Als ontwerper in de breedste zin des woords richt ik mij op verschillende ontwerpopdrachten. Daarbij ligt de nadruk
op stedebouw, maar daarnaast heb ik ook opdrachten op gebied van grafisch ontwerp en webdesign in portefeuille.
Naast ontwerpwerk houd ik mij ook bezig met onderzoeksprojecten.

opdrachten (o.a.):
•

april 2016 - heden		

Stedebouwkundige, gemeente Almere

Voor de gemeente Almere werk ik als stedebouwkundige aan de plannen voor de Floriade 2022. In eerste
instantie (2022) zal het gaan om een Wereldtuinbouwtentoonstelling. Na afloop zal deze expo moeten
doorontwikkelen tot de groenste en meest innovatieve stadswijk van Nederland. Daarbij werk ik aan (o.a.) een
verkavelingsplan, een gebiedsvisie, een ontwikkelingsplan, kavelpaspoorten, groenplan en expoplan.
•

augustus 2013 - dec 17

Stedebouwkundige, gemeente Arnhem

Voor de gemeente Arnhem heb ik hoofdzakelijk aan de uitbreidingswijk Schuytgraaf gewerkt. In dat kader stelde
ik voor verschillende deelgebieden visies op, formuleerde beeldkwaliteitsplannen en begeleidde plannen door het
planproces tot in het kwaliteitsteam. Daarnaast heb ik ook een project gedraaid in de binnenstad van Arnhem,
waarbij een locatie werd herontwikkeld en ingevuld middels particulier opdrachtgeverschap.
• juli 2013 - december 2016 “Flexibele schil”, SVP Architectuur en Stedenbouw
• mei 2013 - december 2013 Onderzoeksproject “De Adaptieve Groeikern”
				(startsubsidie Stimuleringsfonds ontvangen)
• mei 2013 - heden 		
Ontwerp en beheer verschillende websites
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november 2012 – mei 2013

Stedebouwkundige, Gemeente Utrecht

Bij de gemeente Utrecht heb ik voornamelijk aan het Stationsgebied en de herstructurering van Kanaleneiland
gewerkt. De werkzaamheden spitsten zich met name toe op het opstellen van randvoorwaarden en
stedebouwkundige programma’s van eisen. Daarnaast werkte ik aan aantal kleinere studies en inbreidingen.

projecten (o.a.):
•
•
•

Stationsgebied Utrecht
Herstructurering Kanaleneiland
Diverse binnenstedelijke inpassingen

februari 2010 – november 2012 Stedebouwkundige, SVP Architectuur en Stedenbouw
Als stedebouwkundig ontwerper heb ik aan verschillende projecten gewerkt, van kleinschalige dorpsuitbreidingen
tot grootschalige woningbouwplannen en Europese aanbestedingen. Kleinere projecten heb ik in grote lijnen
zelfstandig gedaan. Bij een aantal projecten heb ik zeer nauw samengewerkt met de desbetreffende gemeente.
Mijn werkzaamheden bestonden o.a. uit het opstellen van schetsontwerpen, uitwerken en uittekenen van
ontwerpvoorstellen, bijwonen van externe vergaderingen, DTP-werkzaamheden zoals het opmaken van plankaarten
en opstellen van presentaties. Naast mijn werkzaamheden als stedebouwkundige, ondersteunde ik ook de afdeling
architectuur, met name op gebied van 3D-visualisatie van ontwerpen.

projecten (o.a.):
•
•
•
•
•

Almere Nobelhorst
Amersfoort Kop van Isselt
Amersfoort Warner Jenkinson
Austerlitz Dorpsplan
Haarlem Rechteroever

•
•
•
•

Lelystad Warande
Oosterhout St. Joseph-hof
Waddinxveen Plasweg
Weesp Nijverheidslaan
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september 2007 – juli 2011

Assistent Ontwerper, atelier DUTCH

Bij atelier DUTCH heb ik als assistent ontwerper allerlei ondersteunende werkzaamheden verricht. In projectteams
werkte ik aan verschillende projecten op alle schaalniveaus, van inrichtingsplan tot masterplan, van 40 woningen
tot 3000 woningen. Mijn werkzaamheden bestonden o.a. uit het opstellen van (schets)ontwerpen, uitwerken en
uittekenen van ontwerpvoorstellen, bijwonen van externe vergaderingen, DTP-werkzaamheden zoals het opmaken
van plankaarten en opstellen van presentaties.

projecten (o.a.):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Almere Homeruskwartier
Amsterdam Cruquius
Amsterdam Noordermare
Arnhem Schuytgraaf
Best Dijkstraten
Hoogeveen DOC-locatie
Hoogeveen Stadscentrum
Hoogeveen ‘t Kruis
Lelystad Natuur Activiteiten Centrum
Olst-Wijhe - Park Wijhezicht
Weesp-Muiden Bloemendalerpolder

januari 2004 – juni 2004

Stage, atelier DUTCH

Tijdens mijn stage bij atelier DUTCH heb ik een uitvoerige plananalyse gemaakt van een deel van de
stedebouwkundige plannen van het bureau. De resultaten van deze stage zijn gebruikt in de tentoonstelling
‘Verlangen naar het Grid’ in Architectuurcentrum Casla in Almere, 2008.
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overige activiteiten
november 2016 - februari 2017 Alumni Coach, TU Eindhoven
december 2013 - heden		

Bestuurslid, BNSP

In het hoofdbestuur van de BNSP, de Nederlandse Beroepsvereniging voor Stedebouwkundigen en Planologen.
Daarin ben ik verantwoordelijk voor de werkgroepen “activiteiten” en “communicatie”.
mei 2011 – december 2015

Bestuurslid, Jong BNSP

Jong BNSP maakt deel uit van de BNSP. Als bestuurslid van Jong Professional beheerde ik de website, verzorgde
de nieuwsbrief en hielp mee met het organiseren van verschillende activiteiten, zoals congressen, excursies en
workshops.
mei 2013 			

Projectleider, Prijsvraag OOR2013

In het kader van de prijsvraag Ontwerpsessies Openbare Ruimte georganiseerd door Stadswerk heb ik als
projectleider een team van studenten en jonge professionals uit de ruimtelijke ordening begeleid. De opgave van de
gemeente Apeldoorn was het vormen van een alternatieve visie voor het Vinexwijk Zuidbroek, welke niet of anders
dan ooit bedoeld was zal worden gerealiseerd. Mijn team behaalde de tweede prijs.
2003 				Organiseren en geven van een workshop Dreamweaver
2000 – 2005 			

Bestuurs- en commissiewerk, Studievereniging VIA Stedebouw (TU Eindhoven)
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opleidingen en cursussen
2018				

Masterclass Ontwerpen van de Smart City , BNSP en Future City Foundation

2013 				

Certificaat Projectmatig werken, cursus in het kader van OOR2013

1998 – 2009 			
Bouwkunde, afstudeerrichting Stedebouw
				Technische Universiteit Eindhoven
				
Master Urban Design and Planning behaald
				
Afgestudeerd op de herstructurering van de Bennekel, een Vogelaarwijk in 		
				Eindhoven
2003 				

Certificaat Webdesign, cursussen aan de Technische Universiteit Eindhoven

1992 – 1998 			
				
				
				

Atheneum: diploma behaald in 1998
Van Maerlantlyceum Eindhoven
Vakkenpakket:
Nederlands, Engels, Frans, Wiskunde B, Natuurkunde, Geschiedenis, Economie I
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softwarekennis
AutoCAD 			Uitstekend
Sketchup 			Uitstekend
Adobe Creative Suite 		
Uitstekend (Photoshop, Indesign, Illustrator)
Microstation 			Goed
Adobe Dreamweaver		
Redelijk tot goed

kennis van vreemde talen
Engels 				
Duits 				
Frans 				
Spaans 				

referenties
Op aanvraag

Lezen: uitstekend; schrijven en spreken: goed
Lezen, schrijven en spreken: redelijk
Lezen, schrijven en spreken: redelijk
Lezen, schrijven en spreken: matig
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september 2018
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06-25025987

