
Curriculum Vitae 
 
PERSONALIA ir. Karin M.M. van Beurden 
  Geboren 26 april 1955 te Delft 
  Gehuwd, 2 kinderen 
 
OPLEIDING HBS-B zesjarige cursus, diploma 1973. 
 Technische Universiteit Delft, diploma Ingenieur Industrieel 
 Ontwerpen, 1981 
 
WERKERVARING  
Sinds 1999 Zelfstandig ondernemer, Kompane voor markt- en productontwikkeling. Helpt kleine en 

middelgrote ondernemingen bij het succesvol creëren van nieuwe activiteiten door 
resultaat- en marktgerichte productontwikkeling. Het accent ligt op Innovatiemanagement 
en New Business Ontwikkeling. 

  
 Sinds 2004 tevens Lector Product Design aan de Saxion Hogescholen Enschede. 

Verantwoordelijk voor het opzetten van toegepast onderzoek relevant voor het vakgebied 
en de inbedding daarvan bij het bedrijfsleven en in het onderwijs. Belangrijke gebieden van 
onderzoek zijn “Materialen in Ontwerp” en “de Mens Centraal”. 

 
1997-eind'98 Hoofd Productontwikkeling bij Wisa BV te Arnhem, fabrikant van kunststof  

 sanitair en spoelsystemen. De werkzaamheden betreffen het leiding geven  
 aan 6-7 ontwerpers, constructeurs en een laboratorium medewerker, het initiëren van 
ontwikkelingsprojecten, het doorvoeren van een systematische werkwijze en het inhoude-
lijk meedenken. 

 
1996-1997 Manager New Business Development bij Pentas Moulding BV te Almelo.   
 Verantwoordelijk voor het uitbouwen van de omzet in nieuwe producten op geselecteerde 
 marktsegmenten. Tevens leiding geven aan de afdeling Productontwikkeling. 
 
1989-1996 Project Team Manager bij Wavin Marketing and Technology te Dedemvaart.  
 Verantwoordelijk voor diverse 'strategische' ontwikkelingsprojecten van Wavin's Divisie 
 Kunststof Leidingsystemen, oa. rioolrenovatie en producten voor de bouw. Leiding geven 
 aan het productontwikkelingsteam en het coördineren van de marketing-aspekten. 
 
1987-1989 Bij Brink Luchtverwarming te Staphorst verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe 
 activiteiten en het opzetten en leiding geven aan een afdeling Innovatie van 4-5 man. Aan 
 de wieg gestaan van Brink Plaattechniek en het succesvolle kantoormeubilair systeem 
 Riant. De ontwikkelde serie van industriële luchtverwarmers is nog immer een 
 paradepaardje. 
 
1985-1987 Rondreis annex studiereis door 25 landen in Afrika en Azië. 
 
1981-1985 Industrieel Ontwerper, Adviseur Productbeleid en de laatste 2 jaar Projectleider bij Van 

Dijk en Eger BV, Ingenieursbureau voor Productontwikkeling te Zeist. Ervaring opgedaan 
in productontwikkeling en productbeleid van consumenten en technische producten, 
verpakkingen, producten voor gehandicapten en de bouw. 

 
1980-1981 Afstudeerproject bij het VEG-Gasinstituut NV te Apeldoorn. Ontwikkeling van een indicator 
 voor huishoudelijk gasverbruik. 
 
ONDERSCHEIDINGEN 
1990  Onderscheiding "Goed Ontwerp 1990" voor Flair Luchtverwarmer. 
1996 Erkenning "Goed Industrieel Ontwerp 1996" voor dakgootsysteem Azura. 
2008 Erkenning "Goed Industrieel Ontwerp 2008" voor FiXXeo blusdeken 
2008 Special Award “Originaliteit” voor FiXXeo blusdeken 
 
NEVENACTIVITEITEN 
1989-2005 Bestuurslid en oud-voorzitter van de afdeling Industrieel Ontwerpen van het  KIvI, het 

Koninklijk Instituut van Ingenieurs. 
1993-1999 Lid en Voorzitter van de Redactieadviesraad van het vaktijdschrift Product. 

 


