
Curriculum vitae 
 
 
Persoonlijke gegevens 
 
Naam   : Voort, Richard William 
Roepnaam  : Richard 
Adres   : Willem de Rijkelaan 19A 
Postcode  : 5616 HZ 
Plaats   : Eindhoven 
Telefoonnummer : 06 300 77 114 
Emailadres  :  info@riwivo.nl 
Geboortedatum  : 10 november 1982 
Geboorteplaats  : Ommen 
Burgerlijke staat : Ongehuwd 
Nationaliteit  :  Nederlandse 
 
 
Opleidingen 
 
2005-2008:  Master Architecture, Building and Planning aan de Technische Universiteit te 

Eindhoven 
  Studierichting: Building Technology / Architecture 

 
2001-2005:  Bachelor Bouwkunde aan de Technische Universiteit te Eindhoven 
  Studierichting: Architectuur en Techniek 
 
1995-2001: VWO aan het Vechtdal College te Hardenberg 

Examen in acht vakken: Nederlands, Engels, Duits, Economie I, Wiskunde A, 
Wiskunde B, Handvaardigheid en Natuurkunde 
 

 

Werkervaring 
 
2007-2008: Docent Bouwmaterialen SBI Eindhoven, bijbaan 

Taken: Het samenstellen en het doceren van het lesmateriaal voor het vak 
Bouwmaterialen aan een kleine groep cursisten op MBO/MBO+ niveau. Het SBI-
Eindhoven is een opleidingsinstituut dat zich ten doel stelt om mensen in de 
avonduren op te leiden voor de beroepsprofielen bouwkundig uitvoerder, opzichter en 
tekenaar. 

 
2006:  H.P.Verkerk, Beneden Leeuwen, werkopdracht 

Taken: 'Begeleiding' tijdens het projekt "Inbreiding Kersentuin”. Het innemen van een 
adviserende en assisterende rol tussen kaveleigenaar, gemeente en bouwkundig 
tekenbureau. Het maken van schetsontwerpen en overleg plegen met de 
Welstandscommissie.  (De opdracht is voortijdig beëindigd door veel lange termijn 
procedures bij de Gemeente). 

 
2006:  Reggae Sundance Festival Eindhoven, vrijwilliger 

Taken als productiemedewerker: Afrastering van festivalterrein en camping,  het 
opzetten en afbreken van podia en festivaltenten. 

 
2005-2006:  Technische Universiteit Eindhoven, studentassistent 

Taken als werkplaatsmedewerker: Het assisteren van het vaste werkplaatspersoneel, 
het verlenen van diensten aan studenten van de faculteiten Bouwkunde en Industrieel 
Ontwerpen, zoals het aanleveren van materialen en het uitvoeren van 
zaagopdrachten. 

 



2004-2005:  René van Zuuk Architekten bv Almere, stage 
Taken: Deelgenoot in de voorbereidings- en realisatiefase van woning plus kantoor 
van de familie Van Zuuk. Het maken van werktekeningen, het ontwikkelen van 
prototypes en vervolgens het realiseren van deze. Het bouwen gebeurde onder regie 
van dhr. Van Zuuk. Verdere taken bestonden uit het maken van  3D-visualisaties en 
betrokkenheid bij enkele prijsvragen. 

 
2003-2004:  G. v/d Veen Architect BNA Ommen, werkopdracht 

Taken:  De uitwerking van schetsontwerpen tot bouwtekeningen ter goedkeuring voor 
de Welstand. 
 

2003-2004:  OCB-Bouw bv Ommen, werkopdrachten 
  Taken: Betrokkenheid bij de nieuwbouw van de ouderlijke woning, vanaf het eerste 

ontwerp tot en met de realisatie. Tevens het maken van schetsontwerpen voor kleine 
projecten (atelier, aanbouwen, schuurtjes) en het uitwerken van deze plannen ter 
goedkeuring voor de Welstand. 

 
2001-2003:  Camping de Kleine Wolf Ommen, vakantiewerk  

Taken als Kampwinkelmedewerker: Vakkenvullen, het innemen van emballage, het 
aannemen van leveringen en het op orde houden van het magazijn. 

 
1998-2001:  OCB-Bouw bv Ommen, vakantiewerk 

Taken als Bouwplaatsmedewerker: Het assisteren bij diverse bouwwerkzaamheden.  

 
 
Competities 
2008:  Deelname 24up Cheops TU/e (www.24up.nl) 
2006:   Winnaar Studenten Architectuurprijs Geveltotaal (www.geveltotaal2006.nl) 
2006:   Deelname 24up Cheops TU/e (www.24up.nl) 
2006:   Deelname Prijsvraag driehoek Strijp S (www.driehoek-strijp.nl) 
 

 
Softwarekennis 
Microsoft Office 
AutoCad 
3D-Studio 
Sketchup 
Adobe Creative Suite 
CorelDraw/CorelPhotopaint 
 
 

Talenkennis 

Nederlands:  goed 
Engels:  redelijk 
Duits:   redelijk 
Frans:  matig  
 
 
Overig 
In het bezit van rijbewijs B 
Hobbies: Hardlopen (halve marathon), voetbal, het maken van stedentrips, ‘klussen’ 


