CURRICULUM VITAE
Personalia
Naam:
Voornaam:

F. J. W. Wijnen
Frank

Adres:
Postcode:
Woonplaats:

Sinselveldstraat 24
5912 CB
Venlo

Telefoon:
E-mail:

06 48 359 552
f.j.w.wijnen@gmail.com

Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Nationaliteit:
Rijbewijs:
Burgerlijke staat:

7 dec 1983
Venlo
NL
B
Samenwonend

Opleidingen
2008-2012
2003-2008
1996-2002

Architectuur [MSc], Architecture building and planning, Technische Universiteit
Eindhoven
Bouwkunde [BBE], Academie voor bouw en management, Avans hogeschool, Tilburg
HAVO, NT-NG, Blariacum College, Venlo

Cursussen
2011
2012

Cursus Archicad, Kubus architectural solutions, Eindhoven
Schüco, Grundseminar, Schüco Bielefeld

Werkervaring
Jan. 2012 – heden

Apr. 2008 – jun.2011

Blitta B.V., te Venray
Functie:
Werkzaamheden:

Ontwikkelingsengineer
Op de afdeling productontwikkeling bestaan mijn
werkzaamheden
uit
het
projectgericht
ontwikkelen
van
nieuwe
profielen
en
ontwerpoplossingen, het onderzoeken welke
invloed een gevel kan hebben op het
duurzaamheidsvraagstuk in zijn algemeenheid
en meer specifiek; de raakvlakken met het
BREEAM-NL certificeringsprogramma, en het
ontwikkelen van nieuwe producten.

Clevis-Kleinjans Architecten, te Venlo
Functie:
Projecttekenaar; adviseur duurzaam bouwen
Werkzaamheden:
Naast mij studie architectuur aan de TU/e ben ik
parttime werkzaam geweest als bouwkundig
tekenaar en ontwerp assistent. Daarnaast werd
ik als adviseur betrokken in ecologische en cradle
to cradle ontwerpvraagstukken binnen het
bureau.
Adres:
Antoniuslaan 68
Postcode:
5921 KE Venlo
Telefoon:
077 382 91 41
Referenties:
Eric Schellevis avb, directie

Projecten
2012

RE-USE architecture: Fort Honswijk
Prijsvraag; in samenwerking met Rinse Tjeerdsma en Luuk Westerhof
omschrijving:
Het project ‘Fort Honswijk’ biedt een oplossing
voor een fort gelegen in een van voormalige
Nederlandse verdedigingslinies: de Hollandse
Waterlinie. Dit project laat een mogelijkheid zien
waarbij het Fort wordt getransformeerd tot een
Wellness resort. Gelegen op een bebost
schiereiland met slechts een toegangsweg is het
vanaf de buitenzijde een gesloten entiteit. Wie
de poort doorrijdt, komt als het ware in een
andere wereld. Aan het fort wordt een
driehoekig element toegevoegd, dit element
snijdt in de contrescarp (de buitenste ring) en
sluit aan op het torenfort (de cilinder in het hart).
Het nieuwe element opent het gebouw naar de
Lek, omkadert het landschap en is de locatie voor
de receptie en ontvangst. De centrische routing
zorgt ervoor dat je door het hele gebouw geleidt
wordt en de combinatie van erfgoed en Welnnes
optimaal beleeft.

2012 - 2013

Aanbouw miva badkamer fam Wijnen
gerealiseerd 2013
omschrijving:
de behoefte om op de beneden verdieping de
slapen en de douchen werd steeds groter en
noodzakelijker. De bestaande bebouwing had
zich in de loop der tijd opgeplust met eenlaagse
volumes
bevestigd
aan
het
originele
bouwvolume. Bekeken vanuit het perspectief van
de plattegrond was er een soort sleutelvorm aan
het ontstaan waarin aaneengeschakelde patio’s
de weg naar de smalle langgerekte achtertuin
bood. Het vervagen van de grens tussen binnen
en buiten hebben de beleving van de
kamerstructuur teruggedrongen en bood
uiteindelijk de ontwerpende oplossing.

2013

Tuinhuis van Posteltuin, te Venlo
in ontwerp
omschrijving:

De stichting: ‘Venlo Groen Gewoon Doen’ is
momenteel bezig met het opzetten van een
buurtmoestuin in een volksbuurt in Venlo-Noord.
Een initiatief dat ik een warm hart toedraag en
waaraan ik middels het ontwerp van een
tuinhuis/ beheerdershuis volgens het cradle to
cradle principe mijn bijdrage aan lever. Dit uit
zich onder ander door het hergebruikt van kozijn
uit woningen die beheert worden door de
woningstichting die eveneens de grond voor de
buurtmoestuin beschikbaar stelt.

Stages
Aug. 2006 – jan. 2007

Architectenbureau Paul van den Heuvel, te Breda
Functie:
Projecttekenaar

Aug. 2004 – jan. 2005

Heagens Bouw, te Horst
Functie:

Assistent uitvoerder

Vaardigheden automatisering
MS office

word
excel
powerpoint

Adobe

photoshop
indesign
illustrator
lightroom

Cad

Autocad
Arkey 5 ASD
Archicad
Sketchup
Artlantis

Talen
Nederlands:
Engels:
Duits:

Moedertaal
Goede beheersing in verstaan en lezen, gemiddeld in spreken en schrijven
Goede beheersing in verstaan en lezen, gemiddeld in spreken en schrijven

Speciale vaardigheden
ecologisch verantwoord ontwerpen, Cradle to Cradle, fotografie, dyslexie, combineren creativiteit en techniek

