Curriculum Vitea
Irene Müller

Irene Müller, geboren 1966 in Berlijn, is zelfstandig ruimtelijk ontwerper.
Zij ontwerpt werk- leer- en leefomgevingen in inspirerende samenwerking met
gebruikers en opdrachtgevers; vooral bijzondere plekken voor nieuwe activiteiten
bij organisatieveranderingen. Ze ontwerpt en begeleidt tevens visieontwikkeling,
innovatie, creatieve workshops, conferenties, creativiteitstrainingen; veelal in de
stedelijke ontwikkeling; Daarnaast onderwijst zij conceptueel ontwerpen.

Vorige functies
‘99-’03
’98

Consultant en ontwerper bij DHV Architecten en Ingenieurs, Amersfoort;
Freelance ontwerper voor Well Design Associates, De Combinatie Utrecht en Bartijn Architecten,
Utrecht;

‘94-’97

Interieurarchitect en meubelontwerper bij Fischer & Abtahi Architekten, Berlin;

Onderwijsfuncties
sinds 2009

Ontwikkelen van de master interieur-architectuur van de
Hogeschool voor de kunsten Utrecht;

sinds ‘98
’01
‘96-’97
’95

Docent conceptueel ontwerpen, faculteit architectuur CABK Zwolle;
Co-leiding ontwerp-seminar ‘city’, ArchiPrix International, Berlage Instituut;
Docent interieurarchitectuur, Technische Fachhochschule, Berlin;
Gastdocent beroepsveldontwikkeling in het industrial design, UdK Berlin;

Opleiding
’99

Basisopleiding organisatieadviseur, Sioo Utrecht,

’94

Master industrial design, Universität der Künste, Berlin;

’93

Masterstudie Bionica, Istituto Europeo di Design;

Favoriete projecten
Bekijk de projecten online via de rode links (webbrowser opent automatisch)
‘10

/// Moveplex > artist impressions en schetsontwerp café voor een cultuur- en sportcentrum
in Utrecht, voor stichting Goede Grond
/// Schetsen aan nieuwe scholen > tekeningen van de huisvesting en inrichting van onderwijs 		
van de toekomst, voor de DMO Gemeente Amsterdam en de Wijkplaats
/// Drie specials in het MediaRijk > Bijzondere plekken in de bibliotheken Ijsselstein, Vianen en 		
Houten Zuid; Bibliotheken Lek & Ijssel

‘09

/// Ervaringsdag Vernieuwing Toezicht > werk- en workshopruimten waar toezichthouders 		
werken en getraind worden voor veranderingen in hun werk; voor het Ministerie van 			
Binnenlandse Zaken en Werklust 					



>>

‘09

/// Aula Amersfoortse Scholen Groep > voorstel voor breder en plezieriger gebruik van de Aula;
/// Maatschappelijke voorzieningen in Vaartbroek > studie, creatieve werkplaatsen, scenario’s 		
en illustratieve schetsen voor Woonbedrijf Eindhoven en De Wijkplaats;
/// Talentuin voor Overbosch College > 5 varianten voor de inrichting van een ruimte voor 		
taallessen 		

‘08

/// Stekkenberg op de kaart > studie naar de identiteit en branding van een wijk in 			
beursontwikkeling voor woningcorporatie Oosterpoort en Woonlab
/// Herontwikkeling parkeerterrein Laanstraat > sessie voor beelden en concepten voor een
stuk centrum van Baarn, voor gemeente Baarn en De Wijkplaats;
/// Reis naar het MediaRijk > Sessies voor ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en 		
plekken voor de Regiobibliotheek Lek & Ijssel;

‘07

Zoon Kiron geboren
/// Routes door Woensel Midden > Ontwikkeling van routes en plekken voor verschillende 		
bewegingen door de wijk, voor Woonbedrijf Eindhoven
/// Beelden en ideeën voor herontwikkeling van de Pastoor van Arskerk, voor Woonbedrijf 		
Eindhoven;

‘06

/// Wijkdag Rapenland Zuid > procesopzet en schetsen van nieuwe mogelijkheden voor
gebruik van openbare ruimte, voor Woonbedrijf Eindhoven und gemeente Eindhoven;
/// Pilot leeromgeving voor Wellant College > creatieve werkplaats en ontwerp;
/// Leeromgeving Jan van Egmond Lyceum Purmerend > creatieve workshops, programma van 		
ervaringen en schets-ontwerp;
/// De Karavaan door Woensel-Midden voor Gemeente Eindhoven, Woonbedrijf en
De Wijkplaats > creatieve werkplaatsen, branding, verbeelding;
/// Inrichtings-instrument voor M3V > werkvormen, ontwerp, vormgeving;

’05

/// De Kwekerij voor Woonbedrijf Eindhoven > inrichting en meubels voor een werkplaats voor 		
initiatieven in de wijk;
/// Infowijs > onderzoek naar nieuw informatiemanagement in ruimte, plekken en meubels, 		
voor Wellant College, Vader Rijn College en ministerie van OC&W en IetAdvies;
/// Clinic Creativiteit voor deelgemeente Woensel-Noord > programma-ontwikkeling, 			
werkvormen en leiding;
/// Mediatheek en mediahuiskamer voor de Purmerendse Scholengroep > creatieve 			
gebruikerssessies en ontwerp;
/// Schatgraven in Woensel Noord voorgemeente Eindhoven en Woningcorporatie SWS > 		
procesontwerp, werkvormen, co-leiding, visualisering;
/// Woon- keuken- en trapschets voor M+M stadinnovators;			



>>

‘04

/// Kinderkamer die meegroeit voor Svenja van Vugt;
/// Interieur- en meubelontwerp voor Kenniseenheid Plant, URC Wageningen leiding van 		
creatieve gebruikerssessies en ontwerp, i.s.m. dp6 architectuurstudio;
/// Campus het Plein voor gemeente Eindhoven, Woningcorporatie SWS en sportbedrijf
de Karpen > procesontwerp, werkvormen, co-leiding, visualisering;
/// Mediatheekontwerp voor Nova College in Amsterdam, Esprit Scholengroep;
/// Typologie van activiteiten en programmeer-instrument voor meubels voor de Esloo 			
Scholengroep en M3V;
/// Simulatie-spel voor de werkwijze van M3V, adviseurs onderwijshuisvesting
> concept, ontwerp, begeleiding;

‘03

/// Innovatie-academie voor woningcorporporaties > programma-ontwikkeling, verschijning, 		
procesontwerp, werkvormen en co-leiding, i.s.m Marc van Leent en Plateau opleidingen
voor SEV en Aedes;
/// Wijkvisie Kalsdonk voor gemeente Roosendaal en Woningcorporatie Arwon > procesontwerp,
werkvormen, co-leiding, visualisering;

‘02

/// Pilot-werkomgevingen voor Ministeries van Justitie en Rijkswaterstaat > leiding van creatieve 		
gebruikerssessies en ontwerp;
/// ‘Wonen in Brabant 2015’, voor Provincie Brabant > procesarchitectuur, begeleiding, 			
woonconcepten, werkmethode voor stedelijke innovatie;
/// De onderwijskaart van Rotterdam > Conferentie voor visieontwikkeling op onderwijs als 		
katalysator van stedelijke ontwikkeling en ruimte, voor het ontwikkelingsbedrijf van de 		
Gemeente Rotterdam: opzet, leiding, visualisering;

‘01

/// Onderzoek en typologie van nieuwe leeromgevingen voor Gemeente Den Haag 			
> procesopzet, onderzoek, ontwikkeling en ontwerp;
/// Leer-werkomgeving Hogeschool Fontys, Sittard > procesopzet, ontwerp;

’00

/// Werkplekconcepten en (schets)ontwerp interieur van het Shell Science Center, Amsterdam, 		
gemeentehuis Amersfoort en Stichting Kinderpostzegels;
/// Proces-ontwerp en begeleiding van Denktanks ‘Transferia’, ‘Energie-genererende wegen’, 		
‘Straat van de 1000 culturen’, ‘Veelvoudig ruimtegebruik in woonomgevingen’, ‘Civic Centers’, 		
‘Milieuvriendelijke supermarkt’ voor o. a. DHV, Gemeinde Amsterdam, Ahold;

’99

/// Innovatieproject ‘De Karavaan’ > duurzame gebruiks-, gebouw- en management-concepten, 		
procesopzet, werkvormen, concepten, visualisering, co-leiding;		



>>

’98
‘94-’97

/// Visie op transferpoints voor ANWB en Rijkswaterstaat > concept en ontwerp;
/// Verandering van Kasernen tot woningen en kantoren voor Landesentwicklungsgesellschaft 		
Brandenburg > procesopzet, concept, ontwerp;
/// Concept en ontwerp voor appartmenten, tentoonstellingen, kantoren voor onder andere 		
Fugman + Janotta Landschapsarchitecten, MetaDesign, Ufa Film Gesellschaft, Wasserwerke 		
Potsdam, Evangelisch Freikirchliche Gemeinden Deutschland;

Publikaties / lezingen
/// Mediacentrum: museum, vrijplaats of verdwijnpunt van de kenniseconomie?
’04

(artikel voor de VMBO-reeks)
/// Pionieren contracteren: zijn broedplaatsen in de wijkeconomie maakbaar?

’03

(lezing voor MINE mothercenters, Arnhem)
/// De bewoner als co-producent van de woonomgeving (essay in Brabant Elan)
/// De drie krachten van de leeromgeving (lezing voor facility managers in Hogescholen)
/// Ambitie bepaalt ruimte’ voor onderwijstijsdchrift 12-18

’02
/// ‘Imaginatie in de technische leeromgeving’
‘01

(artikel voor VMBO-reeks nr. 5, uitgever MesoConsult)
/// ‘Een nieuwe werkplek, ook voor docenten’ (artikel voor VMBO-reeks)

‘00

/// Innovatiemanagement voor duurzame ontwikkeling
(lezing voor netwerkbijeenkomst Duurzaam Hoger Onderwijs, gastheer: UvA)
/// ‘Ruimte als veranderinstrument’ (workshop voor het platform ‘creatieve werkvormen’, 		

‘01

gastheer: SIOO, interuniversitair centrum voor veranderkunde)

Talen
Nederlands en Engels goed, Italiaans en Frans redelijk, Duits moedertaal



