
CURRICULUM VITAE 
 
PERSOONLIJKE GEGEVENS 
 
Naam    : Gelder, van 
Voornaam    : Joris  
Adres    : Postbus 1046 
     5140 CA 
     Waalwijk 
Telefoon   : 06-52003775 
E-mail   : joris@jrsarchitectuur.nl 
Geboortedatum  : 11 december 1977 
Nationaliteit   : NL 
Burgerlijke staat  : getrouwd 
 
 
OPLEIDING 
 
apr 2010 – mei 2012  :  Beroepservaring S|L|A ; Atelier Rijksbouwmeester Den Haag 
     discipline: Architectuur 
     certificaat behaald 
 
2001 - 2005   : Technische Universiteit Eindhoven 

 richting: Architectuur 
 diploma behaald 

afstudeerproject  : Mediascape Sanllehy:‘connecting the digital landscape with the physical world’  
afstudeeronderwerp : ontwerp mediatheek met metrostation in Barcelona 
voorzitter commissie : Prof. ir. René van Zuuk 
 
1996 - 2001   : Hogeschool Brabant Tilburg 

 richting: Bouwtechnisch Ontwerpen 
 diploma behaald 

 
1990 - 1996   : Dr. Mollercollege Waalwijk (VWO)  

 vakken: Nederlands, Engels, Wiskunde B, Natuurkunde,  
Scheikunde, Economie II, Biologie 

     diploma behaald 
 
 
WERKERVARING 
 
juli 2012 – heden  : jrs|architectuur te Waalwijk 
     functie: architect / eigenaar 
     taken:   Het in opdracht maken van (deel)ontwerpen onder eigen  
         bureaunaam voor zowel particuliere als professionele  
         opdrachtgevers. Daarnaast werkzaamheden verrichten als  
         freelancer voor diverse architectenbureaus. Projectmanagement,  
         uitvoeringsbegeleiding, bijwonen interne en externe overleggen  
         en het verrichten van teken- en presentatiewerkzaamheden.    
 
feb 2006 – okt 2011  : Havermans Hielkema Architecten te Breda 
     functie: architect / projectleider 
     taken:   In opdracht maken van (deel)ontwerpen en zorgen dat deze  
         worden uitgewerkt. Projectmanagement incl. planning, het 
         aansturen van het projectteam en uitvoeringsbegeleiding. 
         Bijwonen van interne en externe overleggen met o.a.  
         opdrachtgevers en instanties. Het verrichten van teken- en 
         presentatiewerkzaamheden.    



okt 2005 – jan 2006  : KP&T Detachering, Werving & Selectie te Weert 
     gedetacheerd bij: 
     Hertroijs Architekten te Valkenswaard 
     functie: assistent ontwerper / bouwkundig medewerker 
     taken:   In opdracht maken van (deel)ontwerpen en uitwerken  
         daarvan. Het verrichten van teken- en presentatie- 
         werkzaamheden. Het ondersteunen van architecten. 
Stages: 
feb - aug 2001  : Energie Onderzoekscentrum Nederland (ECN) te Petten 
     functie: afstudeerder afdeling ‘Duurzame Energie in de  
     Gebouwde Omgeving’ (DEGO) 
     taken:   Afstudeeropdracht: het integreren van photovoltaïsche  
         cellen en vacuüm geïsoleerde, schakelbare isolatie- 
         tegels tot ‘slimme’ gevelpanelen, waarbij niet alleen  
         elektriciteit wordt opgewekt maar ook de restwarmte  
         wordt benut. 
 
sep 2000 - feb 2001  : Aannemingsbedrijf Gebr. De Wit BV te Drunen 
     functie: assistent uitvoerder 
     taken:   Het ondersteunen van de uitvoerder in zijn taken, het  
         controleren en uitzetten van bouw- en werktekeningen;  
         daarnaast meelopen met de voorman en andere 
          bouwvakkers om bouwkunde in de praktijk te  
         observeren en erin te participeren 
 
feb - juli 1999   : Architectenbureau Van Eijk te Drunen 
     functie: assistent ontwerper / tekenaar  
     taken:   In opdracht maken van (deel)ontwerpen en uitwerken  
         daarvan. Het verrichten van teken- en presentatie- 
         werkzaamheden. Het ondersteunen van architecten. 
 
 
CURSUSSEN / VAARDIGHEDEN / TALENKENNIS 
 
juli 2012   : Itannex Trainingscentrum Almelo 
     Google SketchUp Basis Training  
     certificaat behaald 
okt 2008   : CAD & Company te Oosterhout 
     Authorized Training Center 
     AutoCad Gevorderden Training  
     certificaat behaald 
 
Softwarekennis: 
Autocad   : goede beheersing 
MS Office   : goede beheersing 
Adobe Photoshop  : goede beheersing 
Adobe Indesign  : goede beheersing 
Adobe Illustrator  : beheersing 
Adobe Acrobat  : goede beheersing 
Sketchup   : beheersing 
 
Talen: 
Nederlands   : moedertaal 
Engels   : vloeiend, zowel woord als schrift 
Duits    : basis, zowel woord als schrift 
Frans    : basis, zowel woord als schrift 
 
 
INTERESSES / ACTIVITEITEN / HOBBY’S 
 
fietsen, fitness, reizen, koken, muziek, films, lezen en multimedia  
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