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Introductie

Inhoudsopgave

Met deze ‘portfolio’ folder wil ik graag mijn werk onder uw aandacht brengen. Mijn werk bestaat uit:
1. beeldende kunst;
2. grafisch ontwerp en vormgeving;
3. en omgevingsmanagement.
Na een aantal jaren in loondienst te hebben gewerkt, heb ik in 2001 mijn eigen bedrijf opgericht. De bovengenoemde werkzaamheden vormen het bedrijf. Zij vloeien voort uit mijn kwaliteiten en versterken elkaar.

•

Introductie

Ben in het dorpje Wijhe in 1971 geboren en liefhebber van het water. De IJssel met haar uiterwaarden is voor
mij een heerlijke plek om uit te waaien. Ook mag ik graag een rondje hardlopen op de Sallandse Heuvelrug.
Omdat de natuur mij veel biedt, vind ik het niet meer dan logisch donateur te zijn van Natuurmonumenten.

•

Beeldende kunst

•

Grafisch ontwerp en vormgeving

•

Omgevingsmanagement

•

Colofon

Ik heb mijn opleiding gevolgd aan het Grafisch Lyceum te Utrecht en heb twee jaar Architectuur gestudeerd
aan de Academie van Bouwkunst te Rotterdam. Mijn werkervaring heb ik opgedaan in kunstprojecten, grafische opdrachten en projecten in het omgevingsmanagement.
Ik heb een HBO denk- en werkniveau en bechik over de volgende vaardigheden: werkervaring in complexe
projecten, omgevingsbewust, politiek en bestuurlijk sensitief, bouw relatiestructuren, stevig gesprespersoon,
krachtig denkvermogen, ziet het grotere geheel en legt verbanden, authentiek, hands on mentaliteit, communicatief vaardig op verschillende lagen, handelt vlot en actief, onderhoud netwerk, spontaan, loyaal en representatief.
Mijn interesses: kunst, natuur, openbare ruimte, mens en omgeving, civiele bouwwerken, speciaal drukwerk.

Beeldende kunst
Mijn autonome werk bestaat uit beeldhouwwerken, ingrepen in de openbare ruimte en kunstprojecten.

Kunstwerken
De kunstwerken in keramiek en brons hebben een stuwende uitstraling naar buiten. In mijn atelier aan huis
vormen zich de eerste modellen, waarna ik ze uitwerk in bijvoorbeeld de bronswerkplaats ‘Beeldenstorm’ te
Eindhoven.
Openbare ruimte
De ingrepen en werken in de openbare ruimte gaan over uitstraling en zichtbaarheid. De foto’s hiernaast laten
het volgende werk zien: ‘Porte Parole’ in het Havenkwartier Deventer en het logo in keramiek aan de gevel van
de Sporthal te Wijhe.
Kunstprojecten
In de kunstprojecten tracht ik mensen de schoonheid van de kunsten te laten ervaren. In een workshop op een
lagere school, de tentoonstellingsruimte in het Havenkwartier en in de begeleiding van amateurkunstenaars
tijdens de Kunstfietsroute ‘Kunst van hier tot Ginder’.

In de linkerkolom ziet u het SPOC logo gemeente Olst-Wijhe uitgevoerd t.b.v. drukwerk en in keramiek aan de gevel.
Met daaronder ontwerp raamfolies huisstijl ‘Yogica’ en de total identity: ‘Olden Makelaars’ en ‘Rode Wouw’
redesign website inclusief portretfotografie.

3d object in Rhino gemodelleerd en 3d geprint
t.b.v. de presentatie ‘Porte Parole’ aan de kunstcommissie.

In de rechterkolom autonome kunst: bronzen kunstwerk, werk in klei en een installatie ‘Ode Oude IJsbaan Deventer’,
vervaardigd in het EKWC (Europees Keramisch Werk Centrum te Den Bosch).
Met daaronder een folder uit de total identity ‘ut Huus’ en de affiche inclusief fotografie voor ‘Yogica’.

Grafisch ontwerp en vormgeving
Mijn grafische werk bestaat uit het ontwerpen van logo’s, folders, websites, procesflappen en meer. Veelal wordt ik
vroeg in het ontwikkelingsproces betrokken en kan daarmee een goede basis helpen creëren. De uitwerking volgt in
een Total Design waarin de bedrijfsfilosofie is verbeeld.

SPOC-park

Ik werk samen met tekstschrijvers, fotografen, drukkers en webbouwers.

XXL prints: proces flappen
Het gebruik van grote XXL prints in mijn architectuurstudie beviel mij goed en ik gebruik ze daarom nog steeds. Nu niet
voor een bouwtekening, maar voor de presentatie van mijn projectplannen, als overlegmiddel tijdens het werkproces
en ter ondersteuning van mijn ‘moodboard’ sessies.
Ook mijn offertes met plan van aanpak presenteer ik op zo’n XXL Print. Dat maakt het tastbaar en prettiger voor toeschouwers om tot zich te nemen. Vooral omdat het een ‘beeld’ proces is, i.p.v. een tekst-rapport.
Door het proces te verbeelden en in een schetsflap aan te bieden, kan er nog met stift of post-its aanvullingen aangebracht worden. Het biedt voor mensen veelal een prettige informele ‘schets-sfeer’ en nodigt uit tot mee doen.

Creatief communicatiemiddel
Daarnaast kan deze vorm een product op zichzelf zijn: een overzicht bieden van werkzaamheden voor een afdeling , een
folder of een procesflap tijdens een creatieve sessies.
Hieronder ziet u:
- lange lijnen proces vernieuwing Haagse Markt (hiervoor heb ik op elk onderdeel een productkaart ontwikkeld);
- procesflap t.b.v. een creatieve werksessie ambtenaren gemeente Utrecht Noordwest (o.b.v. Rode Wouw).

Huisstijl Olden Makelaars - André Olden - grafisch ontwerp Aukje Grouwstra - januari 2014

ing. J.W.H. (André) Olden

ing. J.W.H. (André) Olden

Makelaars

ing. J.W.H. (André) Olden
NVM makelaar - taxateur o.g.

Arkelsteijnweg 8

Arkelsteijnweg 8

7437 SM Bathmen

7437 SM Bathmen

06 - 11 60 87 14

06 - 11 60 87 14

0570 - 54 41 40

0570 - 54 41 40

Bedrijf
tav mv/dhr .....
adres
pc en plaats
VENSTER A4 staand envelop op stand: 60 van boven en
20 van linkerzijde. Tekst stand: X: 25 en Y: 65 mm

Arkelsteijnweg 8, 7437 SM Bathmen
06 - 11 60 87 14
0570 - 54 41 40
andre@oldenmakelaars.nl
www.oldenmakelaars.nl

ing. J.W.H. (André) Olden

Ons kenmerk:

Uw kenmerk:

ut Huus

Arkelsteijnweg 8
7437 SM Bathmen
06 - 11 60 87 14
0570 - 54 41 40

Bedrijf
tav mv/dhr .....
adres
pc en plaats
VENSTER A5 envelop op stand: 50 van boven en
20 van linkerzijde. Tekst stand: X: 25 en Y: 55 mm

Betreft: afspraak bladiebla
Betreft: afspraak bladiebla

Maandag
9.30 - 11.00 hatha yoga
20.30 - 22.00 hatha yoga

Ons kenmerk:

Uw kenmerk:

Geachte heer Deventer,
Geachte heer Deventer,
Rae ped ma cus eium hit es dolupti te nihilicit a quatiistem. Net quae consed erunditas expe dit omnimpernam fugia sin porectem
ventia si ut officabora illendebis quia solorere sunt omnimus eium faceatiis elibus.
Explici istiatum dolupta dem adis eum non explam quiaepe rferspi enditet quia perit eriae nonseris accaborias si cone officita porio.
Volorum core porrorr uptium quatur acereste nimus qui denimusant ut vitibust dolupti nonsequo molestrum sequam et ped untentor
aut que nobitec eptionet assequi ducia doluptate num et odi omnit aut que enihillat.
Temperum senis poribus, quam conse odicide rspisquame nis moluptas aliquiam in consequ isciis sit arum ventiae. Udaecabo.
Itas et et quae nossund ioriae enectas debis aspidenimus sit omnim que cullect emquatus ute moluptis molore sitam enit eossi cus
accuptiatem veniminciis deliquiam eatur? Isin conse molore sedi conecest aceperi busanis a prorisime conseque nulparum dolupic
temoloriatem eate alicima ionsectur sum quis vellabo. Xerum, ullia quid quides endit essin ea sanihita nem quatquam, aut harum aut
di dus enditis cimpere reptatqui ratur?
Iciis core quidit pliquat inullan distibus sit, volorerum asitiae rnatibus incturerum non et res niam, nus sendi incim aut autem quiant.
Del ipsunt occabor porerat que mostias auda et, omnisqu aectem incipit aturibearum dolori offic te que nihillore, aut esequi nem renis
abo. Ut a dem reptatiant mos re perum rehenti bearupti rere, et ad quam sequuntis sectatque dolupta ecturepel is quae volesequodis
seribeatium fugitia id magnatia corentios eshil inis ilias resed maio vendenihic tendem quo cus, conseque am asinci cum idenis sinis
aceprovit maio ipsam sus aut eata nate debit ut iligent labore maximil esedi se vent eum ea consera volut inctiora quam, nis repelenducia sinulpa rumquas ma quis molupti onsequissi ni nonsequis cus autem voluptis endam diciam eum reped es del molorumet
quissitiat.

ut Huus

Ontmoet, verbindt en deelt

Bathmen, 5 februari 2014

Bathmen, 5 februari 2014

yogica

Ontmoet, verbindt en deelt

Dinsdag
18.45 - 20.15 hatha yoga
20.30 - 21.30 mindfulness

Rae ped ma cus eium hit es dolupti te nihilicit a quatiistem. Net quae consed erunditas expe dit omnimpernam fugia sin porectem
ventia si ut officabora illendebis quia solorere sunt omnimus eium faceatiis elibus.
Explici istiatum dolupta dem adis eum non explam quiaepe rferspi enditet quia perit eriae nonseris accaborias si cone officita porio.
Volorum core porrorr uptium quatur acereste nimus qui denimusant ut vitibust dolupti nonsequo molestrum sequam et ped untentor
aut que nobitec eptionet assequi ducia doluptate num et odi omnit aut que enihillat.
Temperum senis poribus, quam conse odicide rspisquame nis moluptas aliquiam in consequ isciis sit arum ventiae. Udaecabo.
Itas et et quae nossund ioriae enectas debis aspidenimus sit omnim que cullect emquatus ute moluptis molore sitam enit eossi cus
accuptiatem veniminciis deliquiam eatur? Isin conse molore sedi conecest aceperi busanis a prorisime conseque nulparum dolupic
temoloriatem eate alicima ionsectur sum quis vellabo. Xerum, ullia quid quides endit essin ea sanihita nem quatquam, aut harum aut
di dus enditis cimpere reptatqui ratur?
Iciis core quidit pliquat inullan distibus sit, volorerum asitiae rnatibus incturerum non et res niam, nus sendi incim aut autem quiant.
Del ipsunt occabor porerat que mostias auda et, omnisqu aectem incipit aturibearum dolori offic te que nihillore, aut esequi nem renis
abo. Ut a dem reptatiant mos re perum rehenti bearupti rere, et ad quam sequuntis sectatque dolupta ecturepel is quae volesequodis
seribeatium fugitia id magnatia corentios eshil inis ilias resed maio vendenihic tendem quo cus, conseque am asinci cum idenis sinis
aceprovit maio ipsam sus aut eata nate debit ut iligent labore maximil esedi se vent eum ea consera volut inctiora quam, nis repelenducia sinulpa rumquas ma quis molupti onsequissi ni nonsequis cus autem voluptis endam diciam eum reped es del molorumet
quissitiat.

Woensdag
9.00 - 10.30 hatha yoga
19.30 - 21.00 hatha yoga flow

Een idee voor uw buurt?

Een idee voor uw buurt?

Waar kan ik muziekles krijgen?

Waar kan ik muziekles krijgen?

met vriendelijke groet,
André Olden etc etc

met vriendelijke groet,
André Olden etc etc

www.oldenmakelaars.nl

Olden Agrarische Makelaardij

www.oldenmakelaars.nl

Olden Agrarische Makelaardij

www.oldenmakelaars.nl

Olden Agrarische Makelaardij

info@oldenmakelaars.nl

KvK: 59489545

info@oldenmakelaars.nl

KvK: 59489545

info@oldenmakelaars.nl

KvK: 59489545

Wie kan mij naar de kaartclub brengen?

Wie kan mij naar de kaartclub brengen?

Donderdag
19.15 - 19.45 core workout
20.00 - 21.30 hatha yoga

Is er sport voor mensen met een beperking?

Is er sport voor mensen met een beperking?

Vrijdag
9.00 - 10.30 hatha yoga flow

Waar kan ik een ruimte huren voor een vergadering?

Waar kan ik een ruimte huren voor een vergadering?

ut Huus helpt u graag op weg!

ut Huus helpt u graag op weg!

Olden Makelaars, Arkelsteijnweg 8, 7437 SM Bathmen

Olden Makelaars, Arkelsteijnweg 8, 7437 SM Bathmen

ut Huus

ut Huus

voor welzijn, sport en cultuur

voor welzijn, sport en cultuur

Meer weten over alle activiteiten of

Meer weten over alle activiteiten of

ruimtes, kijk op www.uthuus.nl

ruimtes, kijk op www.uthuus.nl

of bel (0570) 68 39 39

of bel (0570) 68 39 39

Welke les past bij jou?
Marjan Hulshof | 06 - 520 585 57 | marjan@yogica.net

Logo vertaald naar de motorkap van de trekker. André Olden is
sponsor van Pullingteam ZAPO

Huisstijl Rode Wouw - grafisch ontwerp Aukje Grouwstra - november 2012

Omgevingsmanagement

postadres:
Diepenveenseweg 140

Mensen, plek, beweging en omgeving ; herinrichting Haagse Markt

7413 AV Deventer
www.rodewouw.nl
KvK: 30231631
Btw: 8116.47.729

De projecten in de openbare ruimte en in het publieke domein, starten op verzoek van gemeenten/overheid, organisaties of buurtbewoners. Mijn werk bestaat veelal uit het aanboren of hervinden van energie die in een project besloten
zit. Zoals bijvoorbeeld bij twee kerken die samengaan.

IBAN: NL91RABO 0137799527

Datum:

Aan:

postadres:

postadres:

Diepenveenseweg 140
7413 AV Deventer
info@rodewouw.nl
www.rodewouw.nl

Diepenveenseweg 140
7413 AV Deventer
info@rodewouw.nl
www.rodewouw.nl

Datum:

Aan:

Vind het van belang te starten met het duiden van de lange lijnen op abstractie niveau. Vervolgens werk ik graag
samen met betrokkenen aan het realiseren van deze visie met een ‘hands-on’ mentaliteit.

Structuur opbouwen & samenwerken

kraam voor de inkopen
keuken op school

De drie punten uit de brainstorm:
1. community building,
2. promotie & beeldvorming en
3. cultuurgoed ontwikkeling

marktkooplieden
koper/bezoeker

horeca ervaring

Voorbeelden van instrumenten:

Co Creatie producten op de markt - verbinding omgeving met
markt: structuur opbouwen: Left Overs 'aardbeiensmoothy'
Costume made combi met Leerschool

statistieken Haagse Markt verbeeld in infographics

relatie markt-omgeving

Hostessen/gastheren/gastvrouwen
vakmanschap markt

ontmoeten
budget koken

zijn op dit 'procesbehang' in grote lijnen uiteengezet. Met daarbij in acht genomen: duurzaamheid,
achterlaten & heel laten. Iets waar mensen zelf verder mee kunnen.

stylefruits voor menusamenstelling

sociale vaardigheden

Verantwoording - schoonhouden markt: samen vegen
ism bewoners?

tafelmanieren

Eten als instrument in community building

zicht op verbouwing met balkon?

Voorbeelden

De Haagse Markt Tas in ontwikkeling i.s.m. kunstenaars-

» verhalen in portretten i.s.m. scholieren (van kleine intieme portretten naar expressie en

collectief, scholieren, bewoners en marktlieden. Een big-

Tegeltableau of Fries

Werkveld
Uit ervaring heb ik geleerd dat ‘goed kijken wat er speelt en leeft’ belangrijk is, in het kunnen bepalen van de juiste
koers. Als beelddenker en creatief persoon, merk ik dat ik anders kijk. Hierdoor kan ik een bijdrage leveren in de analyse van de doelstelling. Ik beleef veel plezier aan het onderzoeken en in kaart brengen van het werkveld.
Uitvoering
De uitvoering in de praktijk doe ik graag samen met betrokkenen (overheid, organisaties, bewoners ...). In het project
‘verbouwing Haagse Markt’ heb ik alleereerst contact gelegd met buurtbewoners, ondernemers en bezoekers van
de markt. Door deze relatiestructuur samen met andere op te bouwen en te onderhouden, kon hier een beroep op
worden gedaan. Het zorgde voor meer respect en begrip tussen alle belanghebbenden met uiteenlopende wensen en
meningen.
Een aantal van mijn werkzaamheden als omgevingsmanager treft u hiernaast in procesflap en foto aan:
- verbouwing ‘Haagse Markt’;
- herinrichting ‘Antiek & Boekenmarkt’ Lange Voorhout, Den Haag;
- begeleiding ‘Veilige, speelroutes Voorstad-Oost’.
Als omgevingsmanager wordt ik regelmatig door het Kunstenlab gevraagd gespreksleider te zijn tijdens een werkatelier van ‘Atelier Overijssel’: Reggedal, gemeente Losser en landmarks Weerribben-Wieden.

De dagen dat we open zijn komen hier zo'n 40.000
mensen over de vloer.

PR commercial (VVV doeleinden) van de markt)

Pieter de Boer voor zijn kraam op de Haagse Markt.

» ervaring opdoen in reality store (vakmanschap overdracht/leerschool)

Doel

shopper speciaal voor de Haagse Markt met productie in het
naaiatelier op school en de markt.

» ontmoeting organiseren: digitaal (wifi) + fysiek: (bankje/trefpunt/marktgebouw/overleg)

» werken naar een 'verrijkte' markt

» geschiedenis bewaren en als fundering bestendigen

» omgeving betrekken bij de markt
» community building

Community Building

» promotie/positionering nieuwe markt/werving nieuwe bezoekers

» duurzame relaties opbouwen; verbinding tussen mensen mogelijk maken

» samenwerking: markt en andere partijen

» zowel van binnen naar buiten, als buiten naar binnen

» cultureel erfgoed (trots, storytelling)

» gehele uitstraling van de markt en haar omgeving in tastbare
communicatie middelen/producten/diensten vertalen

Employer of the month billboard/doek

Uitstraling

» markt 75 jaar promoten

dieren binnen een duidelijk kader. Friezen hebben
vaak een decoratieve functie (hetgeen overigens
een diepere betekenis niet per definitie uitsluit)
en kunnen op velerlei wijzen en in vele materialen
De geschiedenis van de markt kan verbeeld worden in een Fries en aan het Marktgebouw gemon-

Pop up store

teerd worden. Tourtocht met gids kan hier aandacht aan besteden. Een team van marktkoopmensen, bewoners en ambassadeurs van de markt kunnen een team vormen die dit voeden i.s.m. kun-

» de PR & communicatie dient ons inziens te starten dichtbij de marktlieden
» zowel bij de marktlieden als in de buurt dient de markt meer betekenis te krijgen

stelling van mensen, mythologische figuren en/of

zijn vervaardigd.

(filmpjes/kreten/foto's/markttour/tegeltjes/fries aan marktgebouw)

» bij buurtbewoners en groepen/partijen relatie opbouwen, dit kan door projecten met

START

Een fries is de term voor een verhalende voor-

stenaars, ambachtslieden. Zeer geschikt als onthullingsmoment.
Celebs koken op de markt 'Pierre Wind?"
Buurt informeren op dit plein middels prints, kraampjes met

elkaar te ontwikkelen zoals: verhalen, roadmovie, fysiek ontmoetingspunt, eten, social

info, samen eten proeven: verbinding met de markt. Verhalen

sofa's, tegeltjes, fries ...

uitwisselen Buurt - Marktkooplieden (wederzijds begrip

EINDE

PROCESBEHANG - Werkflap & aanpak n.a.v. brainstorm 2 april. Om tot een samenwerking te komen stellen wij de mens (de marktkoopman/vrouw te midden van de markt en omgeving in beweging centraal).
april 2014

