IK BEN
ANNE
Ik ben een creatieve katalysator met een
passie voor design thinking, strategie en
organisatie. Ik ben creatief,
verantwoordelijk en kritisch met een oog
voor detail. Ik werk samen met anderen
richting een passende oplossing. Hierbij
neem ik graag initiatief, houd ik altijd de
rode draad in zicht en steek beide handen
uit de mouwen om de gezamenlijke visie
tastbaar te maken.
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DIT BEN IK IN 3 WOORDEN
creatief, verantwoordelijk, doortastend

HIER BEN IK GOED IN
ontwerpen, visualiseren, communicatie,
organiseren, strategisch denken,
analyseren en links leggen

DIT VIND IK LEUK
archictectuur, festivals (organiseren),
dansen en koken

WERKERVARING

COMMUNICATIEADVISEUR
MINISTERIE VAN BZK MEI ’18 - HEDEN
Bij het traject Doorontwikkeling in Samenhang van de Geo-basisregistraties (DiS Geo) heb ik
de “communicatiebril” op. Als communicado ben ik verantwoordelijk voor zowel het opstellen
van een communicatieaanpak als voor de uitvoering hiervan. Mijn creativiteit en design skills
komen van pas bij het visualiseren van delen van de beleidsvisie zodat het voor iedereen
begrijpelijk is. www.geobasisregistraties.nl

ASSISTENT ONTWERPER
TENBRASWESTINGA JUL. ‘18
Bijgesprongen om mee te werken aan een architectuurprijsvraag. Daarbij heb ik geholpen met
het bedenken van de visie, mee-ontworpen en meegewerkt aan de inzending.
www.tenbraswestinga.nl

MEDEWERKER
INTERNATIONAL FESTIVAL OF TECHNOLOGY MRT. ’16 – JUL. ‘16
Driedaags festival van de TU Delft waar techniek, kunst en entertainment samenkomen. Ik
was (mede)verantwoordelijk voor de organisatie en communicatie van het weekprogramma.
www.ifot-delft.nl

MARKETING- EN COMMUNICATIESTAGIAIR
ARCAM JUL. ’16 – AUG. ‘16
Fulltime meeloop- en adviesstage in marketing en communicatie. Ik heb de strategie van het
bureau gevisualiseerd, communicatiestrategie voor een tentoonstelling gemaakt en de
jaarlijkse programmabrainstorm georganiseerd. www.arcam.nl
Cursussen: workshop crowdfunding, Voordekunst

STAGIAIR
ADP ARCHITECTEN APR. ’13 – JUL. ‘13

OPLEIDING

Fulltime stage architectuur en communicatie.

COMMUNICATION DESIGN FOR INNOVATION
TU DELFT 2015 – 2018
Voormalig: ‘Science Communication’. Dubbele master gecombineerd met Architecture.
Multidisciplinair traject met vakken in marketing- en communicatiestrategie, journalistiek, media
en design thinking. Cijfer: 8.3 / 10
Thesis: Speaking through form: an analogy between architectural form and communication to
contribute to complex problem-solving processes. Cijfer: 9.0 / 10

ARCHITECTURE
TU DELFT 2014 – 2018
Vakken in architectuur, bouwtechnologie en ontwerpen. Cijfer: 8.0 / 10.
Thesis: Speaking architecture: a semiotic study toward understanding visual communication in
architecture en het ontwerp voor een multi-interpretabele Markthal in Haarlem. Cijfer: 8.5 / 10
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BOUWKUNDE
TU DELFT 2009 – 2013

NEVENACTIVITEITEN

Vakken in ontwerpen, architectuur, constructie- en klimaattechniek, bouwmanagement en
stedenbouwkunde. Cijfer: 7.6 / 10
Minor: Duurzame Ontwikkeling, Universiteit Leiden

BESTUURSLID
STICHTING FESTIVAL AANGESCHOTEN WILD 2014-2018
Jaarlijks muziek- en cultuurfestival in Delft (ca. 1100 bezoekers). Als bestuurslid was ik
verantwoordelijk voor de kwaliteitswaarborging, coaching en lange termijn.
(Mede)verantwoordelijk voor de (technische) productie, media(trainingen), persberichten en
externe communicatie. www.aangeschotenwild.com

VOORZITTER
LANDELIJKE KAMER VAN VERENIGINGEN 2013-2014
Fulltime bestuursjaar bij de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV), overkoepelend orgaan
van 48 studentenverenigingen in Nederland. Naast dat ik voorzitter van het dagelijks bestuur
was, vertegenwoordigde ik deze verenigingen in de onderwijspolitiek en (landelijke) media.
www.lkvv.nl

COMMISSIELID
DSV SINT JANSBRUG 2009-2016
Lid van verschillende commissies en werkgroepen.

VRIJWILLIGER
VERSCHILLENDE 2002-2014
Vrijwilligerswerk bij informatieboerderij Zorgvrij in Spaarnwoude en op verschillende muzieken cultuurfestivals in Delft (1 – 2 keer per jaar).

drs. ir. Anne Kamp
8-11-1991
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06 44 77 69 61
annekamp91@gmail.com
www.jongehonden.com

