
1                                                                                                                                                                  
 

 

Curriculum Vitae 

 

personalia  

naam    Kortland 

voornaam   Hanneke 

geslacht    vrouw 

geboortedatum   27 april 1980 

geboorteplaats   Schiedam 

adres    Valencehof 7 

5627 GD Eindhoven 

e-mail    info@hannekekortland.nl 

website    www.hannekekortland.nl 

burgerlijke staat   samenwonend 

nationaliteit   Nederlandse 

rijbewijs    B 

 

 
opleidingen 

2009 – 2010   Module Stedenbouw voor Architecten, Academie van Bouwkunst, Tilburg  

    Ontwerpopgave werklandschap “Bakertand” Tilburg & Procesmanagement 

 

1999 – 2006   Opleiding Bouwkunde, Technische Universiteit Eindhoven 

    Studierichting Architectuur, afstudeerrichting Urban Cultures  

    diploma behaald, eindcijfer 8 

 

1992 – 1998   VWO, Rotterdams Montessori Lyceum 

    diploma behaald 

 
werkervaring 

2015 – heden    Trudo 

Programma manager Techniche Kwaliteit 

 

2011 – 2015    Atriensis 

Bouwkundig adviseur en projectleider 

 
Ik was klantmanager en projectleider op de afdeling Beheer en Milieu van bouwkundig adviesbureau Atriensis. Ik ondersteunde woningcorporaties bij 

het verduurzamen van hun woningvoorraad en uitvoeren van hun energiebeleid. Ik gaf trainingen aan onze klanten of in samenwerking met 

opleidingsinstituut Habitask. Daarnaast stuurde ik binnen het bedrijf een team van EPA-adviseurs aan en ik was verantwoordelijk voor de omzet van 

mijn regio. Ik ben zelf gediplomeerd EPA-adviseur voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw. 

 

2010    Onderzoekslab NL op de ontwerptafel, Rijksbouwmeester 

 

In opdracht van de Rijksbouwmeester, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en 3TU deed ik in het onderzoekslab NL2040 – onder begeleiding van 

XML – ontwerpend onderzoek naar maatschappelijke trends en ontwikkelingen in Nederland met als horizon 2040. Huidige maatschappelijke 

ontwikkelingen op het gebied van innovatie hebben in mijn onderzoek plaats gemaakt voor provocerende trendutopieën gepresenteerd als alternatieve 

scenario’s voor de toekomst van Nederland. 

 

2008 – 2009   Apart Beheer Eindhoven 

    architect 

 
Mijn belangrijkste taak binnen het bureau was het ontwerpen van een hotel met horecavoorzieningen aan de Dommel in Eindhoven. Doel is enerzijds 

het gebied een hoogwaardige kwaliteit te geven door herstructurering van de bestaande omgeving en aansluiting te vinden op de kleinschalige, deels 

monumentale bebouwing aan het Stratumseind. Anderzijds wordt het een krachtig gebouw aan de Dommel waarbij de ontmoeting met de plek, voor 

zowel de hotelgast als de passant, een bijzondere beleving is. Daarnaast heb ik aan verschillende ontwerpen gewerkt en een huisvestingsonderzoek 

voor het Pleincollege Sint Joris geschreven. 
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2007 – 2008   KOW Architectuur Den Bosch 

    assistent ontwerper 

 

 

Mijn werkzaamheden bestonden naast het maken van schetsontwerpen en presentaties uit het tekenen en uitwerken van het ontwerp voor een 

multifunctionele accommodatie met appartementen in bouwteamverband. Zowel het Voorlopig Ontwerp en het Definitief Ontwerp voor ‘MFA Palet 

Vliedberg Vlijmen’ heb ik afgerond. Daarnaast heb ik aan meerdere prijsvragen gewerkt.  

 

2006 – 2007   UArchitects Eindhoven 

    assistent ontwerper 

 
Ik heb het Definitief Ontwerp en interieurplan ‘Spilcentrum De Boog Tongelre’ gemaakt, waarbij naast de uitwerking van het project ook de detaillering 

en het overleg met adviseurs, de constructeur en de opdrachtgever tot mijn taken behoorde. 

 

2003 – 2004   van Helmond Zuidam Architecten Eindhoven 

    stagiaire 

 

nevenactiviteiten 

2014 – heden   ouderraad basisschool Gunterslaer Eindhoven 

2012    gediplomeerd EPA-U adviseur 

2011    gediplomeerd EPA-W adviseur 

2009    cursus bedrijfshulpverlening 

2007    prijsvraag Emmaus Boxtel bij KOW Architectuur Den Bosch, gewonnen 

2007    studiereis Japan, individueel 

2006    Uticon Eindhoven, tekenaar 

2006     Advin Oss, bouwkundig medewerker 

    maken van een meerjaren onderhoudsplan voor de gemeente Valkenswaard 

2006 presentatie Afstudeerproject gemeente Rotterdam, dienst Stedenbouw en 

Volkshuisvesting 

2005    cursus Technisch Wetenschappelijk Frans 

2005    studiereis Scandinavië, deelnemer 

2004    cursus Technisch Wetenschappelijk Engels 

2003    schetsexcursie landschapstekenen Frankrijk 

2002 – 2003   Bestuur en Organisatie TU Eindhoven – SUPport 

    commissielid buitenlandse studiereis Egypte 

2001 – 2002   Bestuur en Organisatie TU Eindhoven – CHEOPS 

    commissielid buitenlandse studiereis Basel–Zurich–Wenen–Praag 

1998    Bournemouth University England, cursus Engels 

 

softwarekennis en vaardigheden 

Vabi Assets, EPA-view, AutoCAD, Photoshop, InDesign, Illustrator, Sketch Up, Web builder, Microsoft Office  

Goede talenkennis Nederlands en Engels 

 

interesses en algemene informatie 

Ik geniet ieder dag van mijn gezin. Mijn hobby’s zijn mijn honden, zwemmen, reizen, koken en fotograferen. 

Ik ben een creatief en enthousiast persoon. Ik zet me graag in om de ambitie die ik heb te realiseren.  

Ik ben resultaatgericht, ik heb een groot verantwoordelijkheidsgevoel en ik kan goed samenwerken. 

 

referenties 

Ir. Marlies Zuidam   Ir. Misak Terzibasiyan   Ir. Roel Jansen 

Van Helmond Zuidam Architecten  UArchitects    KOW Architectuur Eindhoven 

040 296 33 96    040 236 65 35    040 250 32 32 


