Willemijn Brouwer
Service designer, stakeholder
manager, innovatiefacilitator,
docent, creativiteittrainer,
creativiteitonderzoeker en
spelontwerper.
‘Vergroot creativiteit, los de
juiste problemen op en maak
de wereld een stukje mooier.’

Een gedreven en enthousiaste persoonlijkheid, vindingrijk en tegelijkertijd analytisch, strategisch en concreet. Anderen vinden dat ik een aandachtig luisteraar
ben, goed kan doorvragen en snel verbindingen leg. Dat maakt mij een uitstekende stakeholdermanager.

Naast ideeën verzinnen kan ik deze verder uitwerken en omzetten in concrete acties. Als ontwerper pas ik van nature design thinking en soortgelijke methodieken
toe op procesinnovatie en educative/strategische organisatieontwikkeling. Ik heb
ervaring met spreken voor groepen en het begeleiden van innovatie-, strategie- en
visiebijeenkomsten.

Als ‘Rijnlander’ sta ik voor vakmanschap, vertrouwen, verbinden en inspiratie. Mijn
karaktereigenschappen zijn: creatief, expressief, flexibel en assertief.

‘You can never use up creativity. The more you use, the
more you have.’ - Maya Angelou

Educatie
2007 - 2009

Master Strategic Product Design, faculteit Industrial Design Engi-

Werkervaring
Sep. ‘18 - heden

DOCENT - TUDelft, Faculteit Industrieel Ontwerpen, afd. Design

neering, Technische Universiteit Delft. ir. en Msc. titel behaald juni

Strategy and Organization

2009.

•

Medeontwikkelaar nieuwe Minor Connected Creativity.

•

Vakcoödinator + hoofddocent Theory of Creativity (4,5 ECTS)

•

Coach afstudeerders + vakken strategisch ontwerpen & sevice design

2006 - 2009 Uitwisselingsprogramma Unitech International bestaande uit: één
semester École des Mines de Paris, drie cursussen rondom Teamwork, Leadership & Culture en een afstudeerstage bij Hilti A.G.

2001 - 2007

Okt. ‘17 - heden

ONDERZOEKER / TRAINER - Creativityn
•

Onderzoek naar de theorie van creativiteit.

Bachelor Industrieel Ontwerpen, faculteit Industrial Design Engi-

•

Vertalen van theorie naar de praktijk.

neering, Technische Universiteit Delft. Bsc titel behaald oktober

•

Zie ook www.creativityn.com

2007.
Jan. ‘11 - heden

1994 - 2000

SERVICE DESIGNER / STAKEHOLDER MANAGER /

VWO Ashram College te Alphen aan den Rijn. Vakkenpakket: Ned-

INNOVATIEFACILITATOR / SPELONTWERPER - Williswijs

erlands, Engels, Wiskunde A, Wiskunde B, Natuurkunde, Schei-

•

kunde, Biologie, Economie 1. Diploma behaald juni 2000.

Het ontwikkelen van business games, o.a. t.b.v. samenwerking van
strategische partners.

•

Faciliteren van creatieve processen: van strategievorming tussen partijen tot concrete acties van een team.

•

Publicaties
•

velopement: van CAO-onderhandelaars tot PhD-studenten.

Apr. ‘10 - dec. ‘10

S. Evers, J. Cals, H. van der Steen en W. Brouwer.
Da’s toch Logisch: Hoe Rijnlandse Doeners zelf
hun werk organiseren, en hoe je het zelf ook
kunt doen. (2015). EAN: 9789081348003

Training geven in creativiteit, innovatie, design thinking, business de-

Okt. ‘09 - mrt. ‘10

SERVICE DESIGNER - Sunday Afternoon
•

Ontwerper ICT-diensten.

•

Organisator + facilitator creatieve sessies t.b.v. het ontwerpproces.

TRAINEE - Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie: trainee
•

Projectmedewerker Innovatieve Cao’s.

•

Medeontwikkelaar Talent Toolkit (serious game t.b.v. kennisdeling).

Anderen over mij
‘Willemijn heeft een verfrissende aanpak. Ze is in staat om wensen om te zetten in
creatieve ideeën en mogelijkheden. Haar enthousiasme is aanstekelijk en brengt
mensen in beweging.’
Linda Hoskam (Onderwijsadviseur ICT Politieacademie)

‘Willemijn is intelligent en creatief. Met haar design thinking methodes krijgt ze
studenten, professionals en experts met uiteenlopende belangen tot samenwerking aan innovatieve oplossingen.’
Martine van Veelen (Directeur CLC West EIT Food, oud teamlead Education Climate
KIC Benelux).

Vaardigheden
& methoden
•

Design Thinking

•

Nederlands: moedertaal

•

Creative Problem Solving

•

Engels: vloeiend (C1 niveau)

•

Lean Start-up Method

•

Frans: gemiddeld

•

Business Model Generation

•

Duits/Spaans: basis

•

Insights Discovery

•

Projectmanagement

•

Microsoft Office

•

‘Gezond verstand’

•

Adobe Creatieve Suite

‘Willemijn weet wat er nodig is om een spel te creëren. In onze samenwerking zijn
we stap voor stap tot een spel gekomen dat past bij het proces van NEN. Willemijn was creatief en daagde ze ons constant uit om te denken vanuit de toekomstige deelnemers.’
Bart Siemens (Projectleider NEN Academy).

ir. Willemijn Brouwer
11 mei 1982

‘Willemijn koppelt in haar trainingen over creativiteit wetenschappelijk onderzoek

Nederlandse

op het gebied van creativiteit aan praktijkcases. Daardoor bracht haar training

Getrouwd

veel meer inzichten dan vooraf verwacht. Met praktische voorbeelden uit verschil-

1 zoon (apr. 2016)

lende branches werd een goede brug geslagen met de theorie en welke aanpak

1 dochter (dec. 2018)

nu wel of niet werkt en waarom. Het was echt een verdiepingssessie op het gebied van creativiteit die ik nog niet eerder gezien heb. Het heeft ons team goede
handvatten gegeven om onze eigen creativiteit sessies nog waardevoller te maken.’
Annemarie Boereboom (New Business Development Manager at Strukton Civiel).

Vlietpolderstraat 24

‘Iedereen zei: dat gaat niet. Toen
kwam er iemand die dat niet wist
en die deed het gewoon.’

2493 WG Den Haag
+31 6 185 46 048
willemijn@williswijs.nl

