
 

 

 
Jacob Alkema 
 
Gedreven en enthousiaste professional met brede ervaring in het onderwijs waarbij 
de student altijd centraal staat. Aantoonbare ervaring met werken binnen complexe 
onderwijsorganisaties. (H)erkent de verschillende belangen die spelen om zo 
gezamenlijk tot resultaten te komen. Werkt aan vertrouwen binnen relaties en loopt 
warm voor zichtbare resultaten.   
 
📨  jacob@jacobalkema.nl     ☎   06 533 89 828       🏠  Vechtdijk 358, 3563ME Utrecht 
 

 
 
   

Opleidingen 
 
Havo   1977 - 1981 
Jeruzalem College Venray   
t/m 3e jaar 
 
MTS   1981 - 1985 
Werktuigbouwkunde Venlo   
 
HTS     1985 - 1990 
Werktuigbouwkunde Venlo   
specialisatie bedrijfsmechanisatie 
extra keuzevakken: bedrijfskunde, bedrijfseconomie 
 
Kunstacademie     1995 - 1999 
Architectonische vormgeving Rotterdam/Utrecht  
met lof afgestudeerd.  
afstudeerrichting: productontwerpen en interieurarchitectuur 
uitwisseling: School of Visual Arts New York ('96/'97) 
 
 
Werkervaring 
 
Projectleider         2022 - heden 
Fundamentals Academie Utrecht                 
Designopleiding voor junior professionals die werken aan complexe vraagstukken. 
Projectleider interne organisatie, netwerkbeheer, financiën, coach 
 
Docent, Coach, projectleider    2006 - 2022 
HU Utrecht        
2020  – 2022 Projectleider t.b.v. interne HU innovatie- en verandervraagstukken 
2006  – 2021 Coach, afstudeerbegeleider, stagebegeleider en examinator WTB 
2013  – 2019 Coach bij de minor co-design 
2006  – 2015 Docent vormleer, vormstudie, materialenleer, professionalisering 

 
Directeur         2019 - 2020 
ProtoSpace, Stichting binnen de HU                    
met als doel om o.a. voor startende (student) ondernemingen innovatie te stimuleren 
d.m.v. een laagdrempelig maak-lab. 
 
Expert, teacher, coach         2006 - 2019 
TU Eindhoven faculteit Industrial Design  
2011  – 2019 Materiaal en licht expert bij het Intelligent Light Institute. 
2006  – 2015 Coach, expert op het gebied van idea generation, concept development, 
  manufacturing technologies, industrial design process, teamwork, light 
2007  – 2008 Lid researchgroep DI (Design Intelligence) 

 
Ontwerper         2005 - 2019 
Studio Jacob Alkema Utrecht  
Ontwerpen en maken van meubels, lichtobjecten en ontwikkelen van nieuwe 
materialen. 
De producten zijn altijd handgemaakt in kleine series of enkel stuks.    
Exposities: Solo- en groepsexposities in binnenland (DDW, jaarbeurs, galeries) en 
buitenland (Milaan, Duitsland, Zuid Korea, China) 
 

  

Personalia: 
 
Geboortedatum: 
20 januari 1965 
 
Burgerlijke staat: 
Samenwonend met Eefje en 
zonen Berend (5) en Sijmen (3) 
 
Website: 
jacobalkema.nl 
 
LinkedIn: 
linkedin.com/in/jacobalkema 
 



 

 

 
 
 
 
 
Docent         2009 - 2011 
HKU & MAHKU Utrecht Interior architecture and urban design 
Docent op de master-opleiding interieurarchitectuur. 
Docent materialen en materiaalontwikkeling 
   
Teammanager         2003 - 2005 
CliniClowns Amersfoort            
 
Kwartiermaker       2002 
IDC twente Enschede                
Netwerkorganisatie in Twente. Verantwoordelijkheden: opzetten en uitwerken de 
organisatie. Netwerk opbouwen.  
 
Teammanager      2000  - 2002 
Indes Enschede   
Ontwerpbureau voor professionele producten (care & cure).  
Verantwoordelijk voor gehele bedrijfsmatige kant van het bureau (HRM, financiën, 
projecten, ontwikkeling). Meer info: indes.eu 

 
Teammanager & ontwerper         1997 - 2000 
Kembo Veenendaal   
Meubelproducent voor de professionele markt. Verantwoordelijk voor de ontwerp en 
engineering afdeling. 

 
Trainee, productieleider          1990 - 1996 
Philips Roosendaal   
Divisie Licht. Gestart als trainee, doorgegroeid naar een managementfunctie in de 
productie van CFL lampen. 
 
 
     
Training & Overig 

 
Training oplossingsgericht coachen van Irene Landsdaal (’15) 
 
TSM business school: 1-jarige masterclass directievoering (‘01) met als onderwerpen: 
hrm, strategie, marketing, financiën. Schrijven business en strategie plan voor een 
bedrijf 
 
Managementtraining Philips: 20 dagdelen (functioneringsgesprekken, slecht nieuws 
gesprekken, creëren win-win situaties, conflicthantering)  

 
Talen: Nederlands en Engels, spreek- en schrijfvaardigheid goed 
Duits:  spreekvaardigheid goed 
  
Vrijwilligerswerk / bestuursfuncties / nevenfuncties:   
- Lid oudercommissie kinderdagverblijf Ludens/Hummeltje (’21 – ‘22) 
- PUM Den Haag (’16 – heden) Senior expert voor de afdeling trade. www.pum.nl. 

Opdrachten uitgevoerd naar Sri Lanka, Nepal, Libanon en Suriname 
- U-centraal, team FIA (’17): begeleiding van buurtbewoners op het gebied van 

financiën, belasting en administratie 
- Macheo Childrens Home Kenia (’16): Onderhoudsprogramma gebouwen en 

machines, ontwerp en bouwbegeleiding toiletten en schoolgebouwen. Financieel 
advies t.a.v. boekhouding in relatie tot onderhoud 

- Bestuurslid huurdersvereniging HoogHiemstra (‘06 – ‘08) 
- Voorzitter dierenbescherming Utrecht (‘04) 
- Secretaris pensioenfonds Kembo (‘98) 
- Hulpverlener en coördinator kinder- en jeugdtelefoon (‘83-‘87) 

Naast het werk: 
 
Design/kunst/vormgeving: 
Actief in eigen werkplaats. 
Onze zelfgebouwde woonboot 
is nooit af. 
 
Muziek: 
Piano spelen, graag samen met 
anderen 
 
Sport: 
Hardlopen, wielrennen, 
schaatsen op noren 
 
Reizen: 
Wereldfietser, we komen net 
terug van een fietstocht van 100 
dagen door de Balkan naar 
Griekenland.  
 


