CV

Hier ben ik goed in

Tim Wolkers

Het visualiseren en grijpbaar
maken van complexe
onderwerpen, design thinking,
probleemanalyse, genereren
van ideeën, concept
uitwerking,
gebruikersonderzoek,
storytelling en het faciliteren
van creatieve sessies.

Persoon/contactgegevens
26-05-1995
timwolkers@jongehonden.com
06 28353597
www.jongehonden.com

Zo breng ik beweging
Ik ben een associatieve
denker en probeer
oplossingen te vinden door
breed naar het probleem te
kijken. Dit doe ik door
constant de afwisseling te
maken tussen analyse,
creatie en reflectie.

brengt beweging

Werkervaring
Adviseur/Ontwerper - Jonge Honden

Mei ‘22-Heden
Als jonge hond zet ik graag mijn ontwerpachtergrond in om op een creatieve manier
problemen begrijpelijk te maken en met een effectieve oplossing te komen. Dit doe ik
graag door ‘hands-on’ samen te werken. Van maandag tot donderdag werk ik aan
verschillende projecten voor diverse opdrachtgevers. Op vrijdag runnen we samen het
bedrijf. Dan worden er trainingen gegeven, brainstorms (tackle sessies) en wisselen we
ervaringen met elkaar uit. Benieuwd waar we allemaal aan werken: Onze projecten

Afstudeeronderzoek - Total Design

2020-2021
Gedurende mijn afstudeerproject heb ik bij Total Design onderzoek gedaan naar het
fenomeen ‘organizational designing’. Wat is dit en in welke vorm ontwerpt Total Design
aan de organisatie van haar klanten en die van haarzelf? Hiervoor heb ik bij projecten
van de VU, Radboud en ING meegedraaid. Ook heb ik door eigen ontworpen interventies
Total Design geholpen hun organisatie beter te begrijpen.

Ontwerper van POS materiaal - Secrid

Okt ‘18 – Jan ‘19
Het ontwerpen van een nieuw meubel om de Secrid portemonnees op beurzen over de
hele wereld te tonen. Ik zat in een team met twee mede studenten en een leidinggevende
van Secrid. We hebben het hele ontwerpproces van visie tot en met productie van de
meubels doorlopen.

Toezichthouder - JIT Wonen (Foyer)

Okt ‘18 – Apr ‘22
Toezichthouder in een woning met 47 jongeren die wonen onder lichte begeleiding.
Tijdens mijn shifts in de avonden en weekenden was ik aanspreekpunt van de jongeren
als er problemen waren en verantwoordelijk voor kleine huishoudelijke taken.

Neven activiteiten
Lid Raad van Bestuur

2020-2021 - Studentenvereniging Virgiel
Adviserende, controlerende en begeleidende rol van het Dagelijks Bestuur van de
vereniging. Hierbij heb ik ook case-middagen omtrent beleid gefaciliteerd.

Een eigen cabaretvoorstelling

2019 - Rietveld Theater
Samen met 4 vrienden hebben we onze eigen cabaretvoorstelling gemaakt. We deden
onze eigen voorbereiding, schreven eigen stukken en speelden voor 200 personen.
Plannen voor een vervolg zijn in de maak.

Secretaris Dagelijks Bestuur

2017-2018 - Studentenvereniging Virgiel
Naast dagelijkse verantwoordelijkheden van het runnen van een vereniging van meer
dan 2000 leden was ik gedurende dit fulltime jaar de schakel tussen de sport & cultuur
onderverenigingen, de alumnivereniging en ons dagelijks bestuur en begeleidde ik
diverse commissies. Tijdens dit jaar was ik mede verantwoordelijk voor de visie en
begeleiding van de organisatie van het lustrum.
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Korte projecten
Posterontwerp Knooppunt Duurzaamheid Politie, jun ‘22
Trainer Visueel Communiceren, jun ‘22
Ontwerper bij Jonge Honden ontwerpbureau, jun ’22 - heden

Training
Juniors Journey

Jonge Honden Academie, 2022 – heden.

Visueel Communiceren

Jonge Honden Academie, 2022.

Pakkend en begrijpelijk schrijven
Vannimwegen, 2022.

Opleidingen
Master Strategic Product Design

Technische Universiteit Delft, 2018 -2021
•
Keuzevakken: Creative Facilitation
•
Exchange semester: IDAS/Hongik University, Seoel, Zuid-Korea

Bachelor Industrieel Ontwerpen

Technische Universiteit Delft, 2013 -2017
•
Minor: Stage bij Rollor Design Studio

Vaardigheden
Adobe Creative Suite
Photoshop
InDesign
Illustrator
Premiere Pro After Effects

Online Creatieve facilitatie
Miro
Mural

Referenties
Wanneer je graag iemand anders over mij wilt spreken, dan kan dat natuurlijk. Laat het
me even weten en dan link ik jullie.

Contactgegevens
06 28353597
timwolkers@jongehonden.com
www.jongehonden.com
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Hé hallo
Mail ons
info@jongehonden.com
Bellen gaat sneller
06 – 11 07 63 42
Of bekijk
www.jongehonden.com
En volg ons
www.instagram.com/dejongehonden
www.facebook.com/dejongehonden
www.linkedin.com/company/jongehonden

Jonge Honden
Berlijnplein 524
3541 CN Utrecht
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