OPLEIDING

feb ‘19 - apr ‘21 MSc. Management in the Built Environment (MBE) | TU Delft

Masterscriptie over gemeenschappelijke woonconcepten
voor senioren bij Stichting Knarrenhof Nederland.
sep ‘14 - jun ‘18 BSc bouwkunde & Honours programma | TU Delft

Ontwerpopleiding ter voorbereiding van de 5 masters van
de Faculteit Bouwkunde (7.9 gemiddeld).
sep ‘17 - feb ‘18 Minor International entrepreneurship & Development | TU Delft

Agrarische start-up ‘Uit Eigen Kas’ in Suriname opgezet.
aug ‘07 - aug ‘13 Atheneum | Mgr. Frencken College, Oosterhout NB.

N&T incl. Frans, wiskunde D en tekenen (8.0 gemiddeld).

WERK

aug ‘20 - heden Afstudeerstage bij maatschappelijk ontwikkelaar| Knarrenhof

Ontwikkelen van gemeenschappelijke woonvormen voor
senioren dmv procesbegeleiding en projectontwikkeling.

mei ‘19 - heden Werkstage bij kleine ontwikkelaar (0,2 FTE)| The Way You Live

Opstellen van analyse, concepten, rekenmodellen en de
ontwerpboeken voor kleine woningontwikkelingen in NL.

apr ‘18 - heden Architectuurgids in Rotterdam | Urban Guides

JOEP
BASTIAANS

sep ‘18 - feb ‘19 Stedenbouwkundige stage | PosadMaxwan, Den Haag

Meegewerkt aan planvorming Binckhorst, Gele
Scheikunde, Energielandschap & TU Delft campus,

feb ‘18 - sep ‘18 Bediening & bar | Stadscafé Barbaar, Delft
sep ‘15 - sep ‘17 Voorlichter bij Marketing & Communicatie | Faculteit Bouwkunde

Het geven van rondleidingen en workshops aan scholieren
met betrekking tot de studie Bouwkunde.

ACTIVITEITEN
sep ‘19 - heden Coach en lid van de meerjarenplan commissie | D.B.S.G. Stylos
sep ‘16 - sep ‘17 Bestuurslid als commissaris onderwijs | D.B.S.G. Stylos

Voltijds bestuurslid van de studievereniging van de
opleiding Bouwkunde aan de TU Delft met 2000 leden.
sep ‘15 - apr ‘16 Secretaris van de BAU Bedrijvendag | D.B.S.G. Stylos

Organiseren van het contact tussen studenten, bedrijven
en afgestudeerden op dé bedrijvendag van Bouwkunde.
sep ‘15 - sep ‘16 Studentlid van de Honourscommissie | Faculteit Bouwkunde

Conroleren van de kwaliteit van Honours in BSc en MSc.
jul ‘13 4 Weken vrijwilligerswerk in Afrika | KVDA association, Kenia

SKILLS

Software Indesign*****, Illustrator****, Photoshop***, Qgis**, AutoCAD*
Talen Nederlands*****, English****, Deutsch**, Français*
Interesses Schilderen, atletiek, politiek, podcasts, architectuur & surfen.

Bureau Bastiaans (KvK 81306792)

joep.bastiaans@hotmail.com

06-39024057

Davidsstraat,

Rotterdam

