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Cris van Hoogdalem (1987) studeerde Industrieel Ontwerpen aan de Technische Universiteit
Delft. Na zijn afstuderen nam hij deel aan het traineeship Eerst de Klas in 2014-2016 waarin hij zijn
werk als docent Onderzoek & Ontwerpen en Natuurkunde (Melanchthon Bergschenhoek)
combineerde met een leiderschapsprogramma (De Baak) en een research internship (Shell). In
2016 is Cris begonnen als strategic concept developer bij BLOC bv. BLOC brengt met een
toekomstgerichte en innovatieve aanpak markt, maatschappij en overheid in beweging en zorgt
voor investeringen en resultaten.
Cris beschikt over enthousiasme, visie, objectiviteit en verantwoordelijkheid en levert hiermee een
bijdrage aan tal van uiteenlopende ideeën en projecten. Door middel van zijn creativiteit,
vindingrijkheid en verbeeldingskracht is Cris in staat om oplossingen snel en behendig te realiseren.
Hij weet zijn eigen talenten succesvol te combineren met de kwaliteiten van anderen. Cris is bij tijd
en wijle een non-comformist en ziet nieuwe mogelijkheden om dingen voor elkaar te krijgen!
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Werkervaring
2016 – heden

Concept Developer
BLOC bv
BLOC is een creatieve ontwikkelaar. We werken aan radicale concepten op het
snijvlak van energie, toerisme, wonen en werken. We zetten jouw ambitie of idee
graag om in een baanbrekend resultaat.

2014 – 2016

Docent Onderzoek & Ontwerpen en Natuurkunde
Melanchthon Bergschenhoek
Verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het bovenbouw-curriculum voor het vak
Onderzoek & Ontwerpen.

2014 – 2016

Trainee
Eerst de Klas
Eerst De Klas is een tweejarig traineeship bedoeld voor excellente, jonge academici
met interesse in onderwijs én bedrijfsleven. Dit traineeship combineerde mijn
ontwikkeling als docent met persoonlijke en communicatieve ontwikkeling binnen
een leiderschapsprogramma dat is vormgegeven door de meest toonaangevende
organisaties in Nederland.

2015 – 2016

Research Trainee HSSE&SP
Shell
Onderzoek naar 'Design for Behavioural Change'. Op basis van de methode
Positive Behaviour Support.

2012 – 2014

Freelance Industrieel Ontwerper
Phone Drone & MPRO
Verschillende ontwerpopdrachten waaronder de ontwikkeling en het ontwerp van
een phone-compatible drone en wearable motion tracking sport sensor.
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Opleiding, cursussen en talenkennis
Opleiding
2010 – 2013
2006 – 2012
2000 – 2006

Master Industrial Design Engineering (Integrated Product Design), Technische
Universiteit Delft
Bachelor Industrial Design Engineering, Technische Universiteit Delft
Gymnasium, Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad Rotterdam

Cursussen
2014 – 2016
2011
2009

Leiderschapsprogramma (12 modules), De Baak
Strategisch Beïnvloeden, Schouten & Nelissen
Onderhandelen, overtuigen en time management , TAQT

Talen

Nederlands, Engels, Duits

Projecten
2016 - heden

The Dutch Mountains
In Brainport Eindhoven werkt BLOC aan een hyperdynamisch gebouw dat als
visitekaartje van de region zal fungereren. De basis daarvoor ligt in een iconisch
ontwerp (van Studio Marco Vermeulen) en een grensverleggende samenwerking
met internationale marktleiders.

2016 – heden

CO2 Smart Grid
Met meer dan twintig partijen werkt BLOC aan een beweging om het eerste CO2
Smart Grid ter wereld te realiseren in West-Nederland en zo verder te bouwen aan
een toekomstbestendige Nederlandse economie.

2016 - heden

BLOC.park
BLOC werkt in samenwerking met een collectief van innovatieve scale-ups,
bewoners, overheden en bedrijven aan een modulair park opgebouwd uit zowel
online als offline, high- en low tech innovaties, op het gebied van bouw, groen,
energie, voedsel en water.

2016 - heden

BlueCity 010
Koppeling van mogelijkheden, initiatieven en partijen in een slimme strategie en in
een ontwikkelprogramma voor de hotspot voor de circulaire economie: BlueCity
010.

2015 - 2016

Kijk, Jan Schoonhoven
In 2015 is mijn afstudeerproject, het ontwerp van een interactieve tentoonstelling
voor een dynamische ervaring van de reliëfs van Jan Schoonhoven, daadwerkelijk
gerealiseerd en geopend voor publiek in Museum Het Prinsenhof in Delft.
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Andere Projecten
2014 – 2016

Leiderschapsprogramma, De Baak

2010 – 2011

Commissaris Intern, Bestuur International Research Project Delft 2011,
Technische Universiteit Delft

2011

MSc. Student Researcher Witteveen+Bos, Semarang & Jakarta, Indonesië

2009 - 2010

Commissaris Extern (ORAS), Centrale Studenten Raad, Technische Universiteit
Delft

2010

Onderzoek op 5 Canadese universiteiten (i.e. University of Toronto, McGill
University, McMaster University, University of Ontario Institute of Technology,
York University) namens de TU Delft naar het onderwerp: “Studenten motiveren,
hoe doen we dat?”.

2009

IDEALiStiC Conferentie, Zurich
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