
  

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contactinformatie 
Simone van Maurik 
Heer Vrankestraat 42 
3036LG Rotterdam 
Geboren: 22 april 1969 
 
T 06 14743259 
M simone-van-maurik@kpnmail.nl 
In www.linkedin.com/in/simone-
van-maurik-/ 
 
(Neven-) activiteiten 
Kunst: tekenen en Grafiek (etsen), 
bezoek culturele festivals en musea  
Lid Woensdag Grafisch Collectief 
Schrijven 
Koken 
Fietsen 
Wandelen 
 

 
 
 
Profiel 

Ik ben een daadkrachtige, creatieve en ondernemende vrouw en ik werk het liefst voor 
individuen en publieke doelgroepen. Mijn werkwijze kenmerkt zich door te denken vanuit 
de inhoud én de klanten die een hulpvraag hebben. Dit kan een opdrachtgever zijn die een 
nieuw passend interieur wil, of bv. een openbare instelling. Culturele maatschappelijke 
relevantie is voor mij vanzelfsprekend. Als bruggenbouwer verbind ik graag mensen en 
informatie. Ik zorg graag voor een vertrouwde prettige sfeer en kan een flinke snuf humor 
erg waarderen. 
 
 Competentie 

• Creativiteit en overdracht 
Ik kan oplossingen op een originele manier uitwerken. Dit doe ik als interieurontwerper, in 
mijn autonome werk, bij het inrichten van tentoonstellingen en als docent in creatieve 
workshops. Ik zorg ervoor dat mensen zichzelf kunnen zijn en gaan vertrouwen op hun 
eigen kunnen. Ze ontdekten zo hun eigen competenties. 

• Dienstverlenende vaardigheden 
In alle projecten stel ik me klantgericht en zorgzaam op door te luisteren naar mensen, 
bewust te zijn van de omgeving en in te spelen op behoeftes, of dat nu zakelijk is of in 
persoonlijk contact. Klanten en cursisten beschreven mij als betrokken, attent en inlevend. 

• Plannen en organiseren 
    Mijn ondernemerschap vraagt van mij dat ik effectief knelpunten op kan lossen en om in te 

spelen op verschillende soorten mensen, wensen en de mogelijkheden die ter beschikking 
zijn. Mijn klanten zijn altijd verrast en gerustgesteld als ik een project naar hun wensen en 
op tijd aflever. Ik werk gestructureerd en een vraag zet mij altijd meteen aan tot actie. 

• Communicatief 
Schrijven is een belangrijke nevenactiviteit van mij. Ik krijg vaak te horen dat ik iedereen 
altijd goed op de hoogte houd van wat er speelt. Als ik informatie niet heb vraag ik ernaar. 
Het is voor mij vanzelfsprekend dat ik de organisatie en betrokkenen goed en tijdig op de 
hoogte houd van de voortgang. Ze weten hierdoor dat ze serieus genomen worden. 

• Verantwoordelijkheid nemen 
Ik voel mij zeer verantwoordelijk voor het resultaat, ik let op details en maak af waar ik aan 
begin. Bij een fout zal ik altijd integer reageren en verantwoordelijkheid nemen. Vrienden 
en collega’s vinden mij betrouwbaar, doelgericht en een doorzetter. 

 
Werkervaring 

Interieurontwerper 

2006/ heden 

• Particulieren 

• Bedrijven 

• Organisaties zoals Stichting Pamijer, Dansateliers, Ron Wichmanhuis 
 

Docent interieurontwerpen, teken- en schildercursus 
2015-heden 

• Het Klooster oude Noorden, teken- schilderles t.b.v. verbinding buurtbewoners 

• Interieurontwerpen 2015-2016 

• Elle Aime Rotterdam 

• Aan huis: Hogeschool, particulieren 
 

Schrijven 
2018/ heden 

• Schrijfproject Vitalis Zorggroep Rotterdam, Wintertuin/ de Nieuwe Oogst t.b.v. een 
uitgave met illustraties 

• Essays Sociale media 

• 2017-2018 Vrouwen in de Lift blog 
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Projectmedewerker Tentoonstellingen 
2013 t/m 2019 
Zorgcentra Brabant, galeries Rotterdam, Antwerpen, Eindhoven, Geldrop, Nijmegen 
Exposities Woensdag Grafisch Collectief Rotterdam 
Radboud Ziekenhuis Nijmegen, Positieve Vrouwenkunst 
Utrechts Stadsarchief voor Tinker Imagnineers 
Stadsmuseum Zoetermeer tentoonstelling Mona Lisa, Ministerie van OC&W Rijksdienst 
voor cultureel erfgoed Amersfoort tentoonstelling Special Arts, beiden i.s.m. Anneliek 
Holland 

• Ontwerp, voorbereiding, Planning, pr, inrichting, opbouw/ afbouw 

 
Open Atelier Route Delfshaven 
2008 CoiD Rotterdam 

• Organisatie, productie, programma 

• Cultuur en kunstenaars op de kaart zetten 

• Informeren bezoekers 
 
Galeriemedewerker 

    2005-2006 Stichting Galerie Kunstwerk Spangen, Rotterdam 

• Lokale kunstenaars bezoeken en een platform bieden 

• Presenteren collecties 

• Ontvangen van en informeren bezoekers 

• Vormgeven huisstijl en zo op de kaart zetten van de galerie 
 

Programma medewerker ontwerper 
2003-2008, Stichting Droomtheater Rotterdam 

• Activiteiten organiseren 

• Begeleiden van kinderen uit de wijk van diverse culturele achtergronden 

• Kinderen en volwassenen laten kennis maken met kust en cultuur 
 

Decorschilder, assistent bouwer 
    1997-1998 Vorm en Decor, Rotterdam 

• Project coördineren 

• Decor schilderen en technieken ontwikkelen 

• Begeleiden stagiaires 
 

Opleiding 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1991-1996 Willem de Kooning Academie, Rotterdam, HBO 

• Bachelor diploma, afdeling Illustratie 

1987-1991 Sint Lucas, Boxtel, MBO, Vormgeven product, ruimte & media (etaleren 

en decoreren) 
• Diploma 

 
Cursussen 
2017-2018 Loopbaantraject Vrouwen in de Lift, Rotterdam 
2015-2016 Training Groepsdynamica, sterker voor de klas, Rotterdam 
2016 cursus schrijven SKVR, Rotterdam 
2013 cursus Presenteren Marlies Leupen, Agora Project Rotterdam 
2006 cursus Ondernemen met Passie Hanna Kerkhof, Rotterdam 

 
Talen 
Nederlands mondeling en schriftelijk, vloeiend 
Engels mondeling en schriftelijk, vloeiend 
Frans, Duits mondeling en schriftelijk, voldoende 
Spaans mondeling en schriftelijk, basiskennis 
 
Computer vaardigheden 
Microsoft Office (Word, Outlook) 
Kennis van grafische programma’s: In Design, Photoshop, Illustrator 
Typevaardigheid 


