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Profiel 

 

Samen met de eigenaar en gebruikers werk ik aan het duurzaam verbeteren van de 
leefomgeving. Ik voeg betekenis toe en zorg dat mensen, volwassenen en kinderen, er 
trots op zijn. Gebouwen en buitenruimtes laat ik weer stralen. 
 
Met respect voor het oude maak ik op creatieve wijze en in co-creatie een passend 
ontwerp. Daarbij zorg ik voor een zorgvuldig doordacht bouwplan binnen het budget. 
 
Verduurzamen, vergroenen, klimaatbestendig, vanhetgasaf, zijn geen vraag meer maar 
vanzelfsprekend! Voor mensen die graag meedenken en mee ontwerpen aan een fijne 
duurzame toekomst voor hun gebouw of buitenruimte. 
 
Van transformatie historisch pand, groene school en plein tot duurzame particuliere 
verbouwing. 
 
Werkervaring 

   

2010 - heden  Monique Rijksen Architect – eigenaar 

2013 – 2014  Energiesprong - Platform 31 – coördinator Huis vol Energie 

    Kennisplein 

2005 - 2010  Scala Architecten, Den Haag - projectarchitect 

2004 - 2005  Van der Laan Bouma Architekten BV, Rotterdam – 

    projectarchitect 

2003 - 2004  Han van Zwieten architecten, Amersfoort, Projectarchitect 

1997 - 2003  Feekes Architekten bv, Den Haag | Feekes&Colijn, Utrecht – 

    projectarchitect 

1997   deJong Hoogveld deKat architekten, Utrecht – architect 

1996   Atelier PRO Architecten, Den Haag – architect 

 



 
 
 
 

   Selectie projecten Monique Rijksen Architect 
 

 Kindcentrum Lindenkwadrant, ontwerp van groen blauwe schoolpleinen en de uitstraling 
van de gebouwen verbeteren, Kindcentrum Lindenkwadrant (2020) 

 Energieneutraal wonen aan de tuin, ontwerp t/m bouwvoorbereidingsfase, verbouwing 
woonhuis uit 1921 naar energieneutrale woning, Rotterdam (2019) 

 Rode Hekken Plein, In co-creatie met de buurtbewoners, medewerkers van het buurthuis 
en de gemeente ontworpen buurtplein, gemeente Den Haag (2018 – 2019)  

 Steeg naar de Barthkapel, voor de gebruikers van de steeg, zorgen dat het een fijne en 
veilige ruimte wordt, in co-creatie met de gebruikers (2019) 

 Groene Schoolplein, De la Reyschool, Den Haag, ontwerp, samen met de kinderen, 
ouders en leerkrachten (2016 – 2017) 

 Energie Bespaarproject, woningbouwcomplex De Ellips, Den Haag, gemeente Den Haag 
en Staedion (2014 – 2015) 

 Workshops met het AanTafelkleed, Huygenspark-festival: samen met de gebruiker, 
ontwikkelaar en ontwerper nieuwe ideeën bedenken voor de buurt. 2012 

 Energie Quickscans i.s.m. PKW-Delft en Hou van je Huis, gemeente Den Haag (2016 – 
2017) 

 Energiecafe, Duurzame Stationsbuurt, Den Haag:, voor- en door de buurt (2014) 

 Coördinator Huis vol Energie Kennisplein: kennisplatform opzetten voor huiseigenaren 
die hun woning energieneutraal maken, Energiesprong-Platform31. 2013 – 2014 

 Basisschool: Interne verbouwing en nieuw kleurenschema exterieur en interieur, De la 
Reyschool, Den Haag (2015) 

 Haalbaarheidsonderzoek Renovatie en Transformatie kantoorgebouw en in kaart 
brengen van deel van hun panden, Vincentius Vereniging Den Haag (2017) 

 Lichtproject Stationsweg, Den Haag: haalbaarheidsstudie i.o.v. de gemeente Den Haag: 
projectleiding en onderzoek bestaande gebouwen (2013) 

 Gezondheidscentrum Paramedicum, Utrecht, Renovatie en uitbreiding. Bouwhistorisch 
onderzoek, onderzoek naar de bouwkundige staat en de mogelijkheden voor uitbreiding 
en verduurzamen. Onderzoek naar gebruikerswensen en toekomstbeeld (2011 – 2012) 
 

  Selectie projecten als werknemer bij Scala Architecten 

 

 Renovatie en vervangende nieuwbouw, woningbouwproject met  bedrijfsruimtes: 4 
renovatiepanden Rozengracht en 17 seniorenappartementen Rozenstraat Amsterdam, 
projectarchitect, VO t/m bouwbegeleiding, Eigen Haard woningcorporatie (2005 – 2011) 

 Basisschool en bedrijfsruimtes, De Drentse Hoek, vervangende nieuwbouw gekoppeld 
aan te behouden ruimtes met bedrijfsruimtes als mogelijke uitbreiding van de school, 
projectarchitect, VO t/m bouwbegeleiding, stichting De Haagse Scholen (2000 – 2004) 

 Woningbouwproject, Barentszstraat Amsterdam, vervangende nieuwbouw 19 
appartementen waarvan 3 rolstoelwoningen, projectarchitect, VO t/m bouwbegeleiding, 
Eigen Haard woningcorporatie (2007 – 2011) 

 Woningbouwproject: zorgwoningen geschikt voor intensieve zorg, 7e Bastion te 
Gorinchem, meewerkend architect, VO en DO, Hurks Vastgoed Midden bv en Rivas 
zorggroep (2005 – 2010) 



 
 
 
 

 Voor meer informatie, zie mijn website: https://www.moniquerijksen.nl/projecten/ 
 

Opleiding 
  
1996 – 1997  Post initiële Opleiding/BNA, Praktijkopleiding Architectuur en Stedenbouw 
1988 – 1995  Technische Universiteit Delft, Architectuur/ Interieur 
 

Bijscholing 

   

2017   Training Isolatie en koudebruggen bij gebouwen, BouwProfs 

2017    Workshop SketchUp, geavanceerd, VV3D 

2016    Workshop kleur, Iris Bakker 

2015    Training vochtproblemen bij gebouwen, BouwProfs 

2015    Workshop Zintuigen en Omgeving, Iris Bakker 

2014    Workshop SketchUp, basis, VV3D 

2014    Workshop Ontwerpen met kleur en vorm, BNA Academie 

2013 – 2014   Stof tot Nadenken-netwerk, belevingsgericht ontwerpen van zorggebouwen 

2013    FAciliteer VAardigheden training (FAVA), COCD – Het kennisinstituut voor  

    creativiteit 

2013    Masterclass Energieneutraal renoveren van woningen, BNA Academie 

2000   Algemene didactische training nieuwe (gast)docenten, TU Delft 

 

Selectie nevenactiviteiten 

 

2018 – heden Aikido Voorburg - mede dojohouder en leraar 

2018   Workshop geven, communicatie a.h.v. aikidoprincipes 

2000 – 2017  2e (dan)graad zwarte band Aikido 

2016   Lerarenopleiding Aikido niveau 2, Aikido Nederland 

2015 – heden Aikido-leraar basisschool, incidenteel een serie van 6-8 lessen 

2013 – 2014  Duurzame Stationsbuurt bewonersgroep – Architect en vrijwilliger  

2011    Coaching traject persoonlijke ontwikkeling in loopbaan  

2000   Gastdocent blok ‘vorm en functie’, TU Delft  

 

Vaardigheden en competenties,  

Computerkennis 

Vector Works, Sketch Up, Word,  Excel, PowerPoint, Photoshop, InDesign  en Illustrator 

 

Monique Rijksen 
Betrokken, nauwkeurig, eigenzinnig, creatief, weloverwogen, rustig en enthousiast 

https://www.moniquerijksen.nl/projecten/

