curriculum vitae
			Monique Philippo
			
Haarlem, 14 september 1985
			contact@mphilippo.nl

relevante werkzaamheden
2016-heden		freelance architect					M Philippo Architect, Haarlem
2013-2016		
architect, eigenaar 				
studio Plots, Amsterdam
2011 - 2013		
assistent ontwerper 				
bureau SLA, Amsterdam
2008			
assistent studentenbegeleider 			
Hogeschool van Amserdam
2005 - 2006		
stage en medewerker 				
Den Heijer architecten, Haarlem

huidige werkzaamheden
De huidige werkzaamheden die worden uitgevoerd onder de naam M. Philippo architect lopen uiteen van het ontwerp en advies
van verbouwingen voor particuliere opdrachtgevers tot samenwerkingen met andere architecten aan stedenbouwkundige
projecten. Zie voor specifieke voorbeelden de projectenlijst.

opleidingen
2007 - 2010 		
Master of Science Architecture 			
Technische universiteit Delft
			Afstudeerproject: Vlaams cultuurhuis “De Brakke Grond” Amsterdam (leerstoel interiors buildings & cities)
2003 - 2007		
HBO Bouwkunde		
			
Hogeschool van Amsterdam 		
			Afstudeerproject: Herinrichting Jan Gijzenzone, Haarlem (richting stedenbouw en architectuur)
2001 - 2003		
HAVO (NE, EN, DU, WI-B, NA, SK, BI) 		
ECL Haarlem
1998 - 2001		
MAVO (NE, EN, DU, WI, NA, SK, BI, EC)		
ivoMavo ‘t Heuveltje Aerdenhout

software
Adobe CC pakket 		
cad programma’s		
3D en render 		
Google Drive 		
websitebeheer		
besturingssysteem

Illustrator(+), Indesign(+), Photoshop(+), Premiere Pro(+-)
DoubleCAD(+-), Arkey CSB(+-), Arkey ASD(+-), Autocad(+)
Sketchup(+), Artlantis(+-), Blender(+-), Maya(+-), Vray(+-)
Google sheet(+-), Google docs(+)
Wordpress(+-), Parallels plesk panel(+-), html(+-), Filezilla(+-)
OSX(+), Windows(+)

vaardigheden
pragmatisch, enthousiast, leergierig, nieuwsgierig, hard werkend, gemotiveerd, systematisch, maatschappij kritisch,
breed cultureel georiënteerd, zelfkritisch

selectie recente projecten
Projectondersteuning diverse projecten (architectuur/stedenbouw) bij Bureau SLA Amsterdam (architect ‘16.. heden)
Projectondersteuning diverse projecten met Context architectuur en advies (architect ‘16... heden)
Projectondersteuning diverse projecten (kantoorinrichting) met Ik-Vorm(architect ‘16... heden)
Circulaire gemeentewerf Werven Nieuw West Amsterdam (projectarchitect bureau SLA’17)zakelijk, in ontwikkeling
Aanbouw Rijksstraatweg Utrecht (vergunningsfase bureau SLA ‘17)		

particulier, uitgevoerd

Verkaveling 50 woningen Pauwenven Zaandam (projectarchitect bureau SLA ‘17)

zakelijk, in ontwikkeling

Studie pand optoppen en splitsen Haarlem (architect met Context ‘17)		

zakelijk, studie

Verbouwing Jansstraat Haarlem (architect/ondersteuning, met Context ‘17)		

particuliere verbouwing, uitgevoerd

Verbouwing verdieping en keuken Tweede Jansteenstraat Amsterdam (architect, ‘17)

particuliere verbouwing, uitgevoerd

Studie uitbreiding Nieuwendammerdijk Amsterdam (architect, ‘17)			

particulier studie

Dakopbouw en verbouwing Parklaan Haarlem (architect, ‘17)			

particuliere verbouwing, vergund

Prijsvraag Leuvenhavenpaviljoen Rotterdam (projectarchitect bureau SLA ‘17)		

zakelijk, prijsvraag

Verbouwing Breitnerstraat Haarlem (architect met Context ‘16)			

particuliere verbouwing, uitgevoerd

Studie Podiumgebied Amsterdam(projectarchitect bureau SLA ‘16)		

zakelijk, studie

Verbouwing Doelstraat Haarlem (ondersteuning met Context ‘16)			

particuliere verbouwing, vergund

Verbouwing Plataanstraat Haalrem (architect/ondersteuning, met Context ‘16)		

particuliere verbouwing, uitgevoerd

Studie Barbaragasthuis Haarlem (architect met Context ‘16)			

zakelijk, studie				

Inrichting kantoor Seuss (architect, ‘16)					

zakelijk, uitgevoerd

Verbouwing Rustenburgerstraat (architect, ‘16)				

pariticuliere verbouwing, uitgevoerd

Dakopbouw Tweede Daalsedijk Utrecht (architect, ‘16))				

particuliere verbouwing, uitgevoerd

Verbouwing woonhuis Boxtel (architect, met Zakenmaker ‘16)			

particuliere verbouwing, in ontwikkeling

Advies voor interieur en bouwkundig CPO Utrecht (architect, met Zakenmaker ‘16)

nieuwbouw, particulier uitgevoerd

Dakopbouw Graanstraat Utrecht (architect, met Zakenmaker ‘16)			

particuliere verbouwing, uitgevoerd

Troostrijk RK begraafplaats St Barbara(architect, studio Plots: in opdracht, ‘15)
verkenningsveld (architect, studio Plots: in opdracht, ‘15) 			
Passe Partout, Twente (architect, studio Plots: prijsvraag, ‘15)			
Rozengeur en Maneschijn [vermelding] (architect, studio Plots: prijsvraag, ‘15)
SolarWoodCube, Houthaven Amsterdam (architect, studio Plots: tender‘15)

verbouwing mortuarium, in ontwikkeling
tentoonstellingsontwerp, uitgevoerd
compact vakantiehuisje
tuinhuisje Rotterdam
duurzaam woongebouw ism ecoScala, 		

								VastenGoed Advies, in2Ecobuildings

uit hout gesneden, (architect, studio Plots: in opdracht Urban Campsite ‘15)
HomeY (architect, studio Plots: in opdracht WoonLab Heilijgers, ‘15) 		

nachtverblijf Urban Campsite, uitgevoerd
Woonconcept generatie Y, in ontwikkeling

dromenvanger (architect, studio Plots ism Ruben Dahmen: in opdracht, ‘15)
stedelijkmeubel, uitgevoerd
ontwerp P/////AKT [geselecteerd] (architect, studio Plots: prijsvraag, ‘14)		
gebouw met expositieruimtes & ateliers, in ontw.
dak Pakhuis de Zwijger (architect, studio Plots ism JansZon, prijsvraag, ‘14)
duurzaam dakontwerp
interieuradvies werkruimte (architect, studio Plots: in opdracht Socionva ‘14)
interieur ontwerp
tijdelijke gevel P/////AKT [geselecteerd] (architect, studio Plots: prijsvraag, ‘14) tijdelijke gevel, in ontwikkeling
lichtinstallatie nachtclub, uitgevoerd
Lichtontwerp club Lite (architect, studio Plots: in opdracht Joera Mulders, ‘14)
NDSM open EXPO STORE (architect, studio Plots: in opdracht NDSM open, ‘14) winkel en expositie ruimte, uitgevoerd
tussen huizen en hoven (architect, studio Plots: prijsvraag, ‘14)		herbestemming Tivoli
dubbelspel [derde prijs](architect, studio Plots: prijsvraag, ‘14)		herbestemming Lommerrijk woon en recreatie
								gebied ism BOOMlandscape en Ka-Sa bv

herbestemming olijfoliefabriek (It)(studio Plots: in opdracht, ‘14)
een bloem geeft alles (architect, studio Plots: opdracht, ‘13)		
een juweel voor de stad (architect, studio Plots: prijsvraag, ‘13)
ifabrica lampen (architect, studio Plots: prijsvraag, ‘13)		
zon en haard (architect, studio Plots: prijsvraag, 11de,‘13)		
geloof zit van binnen (studio Plots prijsvraag, 3de, ‘13)		
uit hout gesneden (architect, studio Plots:prijsvraag, 8ste, ‘13)		
bollenhotel (architect, studio Plots: prijsvraag, nominatie, ‘13)		
interieuradvies (architect, studio Plots: opdracht, in uitvoering, ‘13)
grachtentocht (architect, studio Plots: prijsvraag, voorselectie, ‘13)
nieuwe hofjesvormen (project architect, bureau SLA: publicatie, ‘12)
Batavialand (project architect, bureau SLA: opdracht, vo, ‘12)		
J v Schaffelaarplantsoen (project architect, bureau SLA: opdracht, ‘12)
Noorderparkbad (project ondersteuning, bureau SLA : aanbesteding, ‘12)
startblok (ontwerp en uitwerking: prijsvraag, ‘12)			
IIIHuis (ontwerp en uitwerking: prijsvraag, ‘12)			
voordeurwerken (ontwerp en uitwerking: prijsvraag, ‘12)		
lekker borrelen (ontwerp en uitwerking: prijsvraag, ‘12)		
Portugese synagoge (project architect, bureau SLA: opdracht, vo, ‘11)
villa Bloemendaal (project architect, bureau SLA: opdracht, vo, ‘11)
visie Z33 (ondersteuning, bureau SLA: aanbesteding, ‘11)		
metta vihara (bouwkundige, bureau SLA: opdracht, uitgevoerd, ‘11)
Fort Asperen (bouwkundige, bureau SLA: opdracht, uitgevoerd, ‘11)
w-lamp (ondersteuning: prijsvraag, nominatie, ‘11)			
aardbeien en zo (ontwerp en uitwerking: prijsvraag, ‘11) 		
vlucht van de valk (ontwerp en uitwerking: prijsvraag, ‘10)		
De Brakke Grond (ontwerp en uitwerking: afstudeerproject Tu Delft, ‘10)

bouwkundige ondersteuning
bijzonder nachtverblijf Urban Campsite Amsterdam
brugwachtershuisje Haarlem, ism IK-Vorm W Bonsel
lamp voor iFabrica een openbare werkplaats Amsterdam
6 energieneutrale woningen Oudleusen, ism studio van Ingen
herbestemming Grote Kerk Hoorn
prieel en tuinhuis, ism studio van Ingen
hotelkamer in het water Julianapark Hoorn
interieuradvies onderhoud woongebouw Haarlem
installatie Amsterdam Light Festival
onderzoek naar hofjes, ism young designers ea
pretpark Lelystad
visie leegstaande grond achterstandswijk met bewoners
zwembad in Amsterdam-Noord
starterswoningblok Oirschot, ism J Tuinema, R van Ingen
woonunit leegstaande panden, ism J Tuinema, R van Ingen
sociale thuiswerkplek, ism J Tuinema, R van Ingen		
maatschappij kritische installatie, ism J Tuinema
nieuwe synagoge Amstelveen
villa voor gezin Bloemendaal
visie voor museum te Hasselt, BE
retraitecentrum te Hengstdijk
herbestemming oude wapenloods museum taveerne		
maatschappij kritische installatie, ism Jasper Tuinema

herbestemming kruithuis, Den Bosch, ism J en S Tuinema
parkeergarage en plein Leiden, ism J en S Tuinema

Vlaams cultureel centrum Amsterdam (leerstoel: leerstoel

							interiors buildings & cities)

