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In mijn werk zet ik 
mensen altijd centraal. 
Door de combinatie op te 
zoeken tussen onderzoek, 
ontwerp en coaching 
weet ik de vraag achter 
de vraag te achterhalen 
en daar praktische 
oplossingen voor te 
vinden. 

Fenna Rooijakkers
Hudsonlaan 452
5623 NL Eindhoven
29-04-1994
info@fennarooijakkers.com
06-81326046
Nederlandse
Nederlands, Engels
B
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Heerbeeck College Best         2006-2011
HAVO, Cultuur en Maatschappij       succescol afgerond

Oriëntatiecursus Beeldend        2010
Fontys Hogeschool voor de kunsten, Tilburg     succescol afgerond

Minor Kunst, Cultuur en Onderzoek       2013-2014
Fontys Hogeschool voor de Kunsten, Tilburg     succescol afgerond

Art, Communication and Design        2011-2016
Fontys Hogeschool voor de kunsten, Tilburg     succescol afgerond

Post-HBO Coaching         2017-2018
Scheidegger, e-learning        succescol afgerond

Master Healthy Ageing Professional      2019-2022
Fontys Sporthogeschool, Eindhoven      succescol afgerond

Onderzoek
Door middel van verschillende bronnen van data een theoretische basis leggen om in te 
zetten in een praktijksituatie. 

Ontwerp
Het ontwikkelen van een concept van idee tot prototype, waarbij de mens centraal staat.

Coaching
Door middel van een goed gesprek de vraag achter de vraag achterhalen en uitvinden wat 
iemand nodig heeft. 

Organiseren
Door middel van een helikopterview over het project zorgen dat ik de juiste mensen uit mijn 
netwerk weet te betrekken voor een samenwerking.
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Studio Rocco Verdult, Eindhoven        2015
Stage sociaal ontwerp (sociale wijkprojecten, conceptueel, website)

Bagels & Beans Eindhoven        2016
Parttime functie als medewerker keuken en bediening

Teleperformance          2017
Telefonische klantenservice bij Telfort mobiel

Keuken van Leer          2018
Bediening en Barista

Bij Robèrt Oisterwijk         2018- 2019
Vormgever, junior projectleider en winkelmedewerker

Den Engelsen Bedrijfswagens        2020
Communicatiemedewerker (marketing, communicatie en vormgeving)

Onderzoeksstagiaire Vitalis Berckelhof      2020- 2022
Onderzoek naar eenzaamheid en het sociaal netwerk in de wijk van 
bewoners van Berckelhof (Master Healthy Ageing Professional)

Onderwijsassistent Avans Academie voor Bouw & Infra    2020- heden
Coach (studieloopbaanbegeleiding) en docent Professionele ontwikkeling, 
PR en communicatie

Werkgroep eenzaamheid Doornakkers       2021- heden
Vrijwilligerswerk, eenzaamheid verminderen in de wijk 
samen met welzijns- en gezondheidsorganisaties
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