
This is my.

Hallo studenten!

Mijn naam is Ricky Kloosterman 
en ik ben op zoek naar jou!

Ik studeer aan Design Academy Eindhoven. Voor mijn 
afstuderen van Januari tot Juli maak ik een innovatief door-
dacht ontwerp. De doelgroep, de functie, de materialen, 
en maatschappelijke verantwoording staan centraal in mijn 
ontwikkeling. Uiteindelijk zal er een echt nieuw product/
object komen te staan, dat tentoon wordt gesteld op de 
Dutch design week.

Ik doe onderzoek naar twee thema’s. Een daarvan is de 
Sharing society en de andere is onze westerse 
gezondheidszorg, bekijken vanuit andere culturen en 
invalshoeken om tot een nieuw productontwerp te komen. 
Hierboven zie je een aantal schetsen en beelden die ik 
gemaakt heb tijdens mijn studie. Beide richtingen lijken 
mij super interessant om in verder te gaan. Spreken deze 
thema’s je aan, dan kunnen we misschien iets voor elkaar 
betekenen! Heb je ideeën of vragen, stuur gerust een mail!

Als we samen gaan werken, zorg ik voor een goede context 
en een duidelijke visie, waar jullie natuurlijk over mee gaan 
denken in co-creatie! En zo kunnen we gebruik maken van 
elkaars krachten, om tot een gezamenlijk product te komen. 
Een ontwerp maken dat innovatief is, een mooie vormgeving, 
en een slimme oplossing. Vanaf het begin van mijn afstudeer 
periode, 1 januari 2015, zijn jouw ideeën en interesse van 
groot belang.

Ik zou graag willen kijken of ik samen met studenten van 
jullie richting, een samenwerking zou kunnen opzetten, 
om zo mijn project, tot ons project te maken en dat vanuit 
meerdere mensen en talenten te doen. Ik zoek echt en-
thousiaste studenten. 

Een van de dingen die mij interessant lijken is samen te 
kijken naar nieuwe mogelijkheden op het gebied van 
chemie, nieuwe materialen die bijvoorbeeld uiteindelijk weer 
oplosbaar kunnen zijn, of milieuvriendelijker dan bestaande 
materialen. Graag zou ik willen experimenteren met 
samenstellingen, om tot een materiaal te komen. Ik denk 
aan studenten chemie om mee samen te werken.

Mijn doel is, dat we er allen profijt van kunnen hebben wat 
er uiteindelijk uit komt! Zodat we een gezamenlijk project 
hebben waar we trots op zijn.

Naast een concreet tastbaar product willen we ook graag 
laten zien aan toekomstige werkgevers wat er voor nodig 
was om succes te hebben, ik denk dat delen van informatie 
en kennis een pre is!

Ricky Kloosterman

Vragen of zin om mee te doen, mail me dan zonder 
te aarzelen! rickykloosterman@gmail.com


