
KOEN HERMSEN 

Personalia 

Adres    Ondiep 87 
3552CE Utrecht 

Telefoon  06-49945323 
Email   koenhermsen@gmail.com 
Website   http://koenhermsen.nl 
Geboortedatum  16 juni 1984 

Persoonskenmerken  

Pragmatisch, volhardend, eerlijk, loyaal en sociaal 

Opleiding 

Relevante vakken Statica, Dynamica, Applied Mechanics, Stijfheid & sterkte, Wiskunde 
Rheology and processing thermoplastics, Composites 
Engineering acoustics, Product lifecycle assessment, Functional prototyping 

 
2008 – 2012  Universiteit Twente Enschede Master Industrial Design Engineering 

Richting: Emerging Technology Design 
 

Master afstudeeropdracht Temmink Infra en Milieu 
• Ontwerpen van een productieproces voor integraal schuimbeton en 

ontwikkelen van een geluidsscherm 
Door middel van labonderzoek zijn productieprocessen voor integraal schuimbeton 
onderzocht. Het project was de eerste opzet in het materiaalonderzoek en 3 haalbare 
productiemethodes zijn hieruit voort gekomen. De sterkte-eigenschappen en het 
geluidsabsorberend vermogen van het integraal schuimbeton zijn in kaart gebracht met 
behulp van druktesten en in situ geluidstesten. Als toepassing is een geluidsscherm 
ontworpen waarbij een prototype scherm, een drijvende paal, maquettes en meerdere 
monsters van het materiaal de tastbare resultaten zijn. 
http://koenhermsen.nl/?p=38  

 
2002 – 2008  Universiteit Twente Enschede Bachelor Industrieel Ontwerpen 

 
Bachelor afstudeeropdracht Gelanus BV 
• Ontwerp en testen van een bloedfiltratieapparaat voor gebruik bij 

thoraxoperaties 
Een ontwerp is gemaakt voor een bloedfiltratieapparaat en het werkingsprincipe is 
aangetoond. Het ontwerp van de machine is tot stand gekomen met handtekenen en het 
uiteindelijke ontwerp is in SolidWorks uitgewerkt, met meerdere renders als resultaat. 
Het werkingsprincipe is aangetoond met filtratietesten in een laboratorium. 
http://koenhermsen.nl/?p=23  

 
1996 – 2002  Staring College Lochem diploma VWO 
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Werkervaring 

2014 – heden  Kanon Loading Equipment Werktuigbouwkundig Ingenieur 
   Projecten: Scheepslaadarmen voor olie en gas 

• Sterkteberekeningen in Inventor, Ansys en rekenprogramma’s 
• Temperatuur en eigenfrequentie analyses in Ansys 
• 3d tekenen 
• Technische tekeningen 
De laadarmen voor schepen transporteren vloeistoffen uit of in een schip, waaronder 
olie en vloeibaar gas. Elke kade en schip is anders waardoor elke laadarm op maat wordt 
gemaakt voor de klant. Met behulp van sterkteberekeningen wordt de laadarm 
geoptimaliseerd. Om aan de eisen van de klant en normen te voldoen worden waar 
nodig aanvullende analyses gedaan voor temperatuur en eigenfrequentie. 
http://koenhermsen.nl/?p=143  

 
2013 – 2014  Trekwerk Werktuigbouwkundig Ingenieur 
   Projecten: Theaters in Aalst, Bodo, Dordrecht, Freiburg 

• Sterkteberekeningen in Inventor, Autocad en Mathcad 
• 3d tekenen 
• Technische tekeningen 
De werkzaamheden beslaan het 3d tekenen in Inventor, het uitwerken in technische 
tekeningen zodat deze binnen het bedrijf gefabriceerd en in het theater geplaatst kunnen 
worden. Alle technische onderdelen in een theater worden getekend en uitgevoerd door 
Trekwerk, zowel mechanisch, elektrisch als softwarematig. 
Onderdelen waaraan gewerkt is: 
• Trussen 
• Kabelloop en omloopwielen 
• Lieren (frame, aandrijving en trommel) 
http://koenhermsen.nl/?p=133  
• Portaalbrug 
• Deuren met aandrijving 
• Goederenheffer met laadklep 
http://koenhermsen.nl/?p=82  

 
2012 - 2013  Tech2Sea Project Engineer 
   Project: CycloTech Gearbox 

• Theoretisch onderzoek 
• 3D tekenen 
• Technische tekeningen 
• Prototype testen 
• Offertes aanvragen en aankoop orders maken 
Door middel van het theoretisch verdiepen in het onderwerp zijn de eigenschappen van 
een cyclo reducer onderzocht. Een cyclo reducer is een type transmissiekast met een 
theoretisch hoog rendement. Een transmissiekast wordt gebruikt om handmatig 
afsluiters in olie- of gasleidingen te kunnen bedienen. 

 
2012   Saxion Hogeschool Enschede Onderzoeker materiaaleigenschappen 
   Project: integraal schuimbeton 

• Beproeven van samples 
• Onderzoek naar de materiaaleigenschappen van integraal schuimbeton 
http://koenhermsen.nl/?p=14  
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Nevenactiviteiten 

2010   Tragter Brandbeveiliging Productfotografie 
• Fotograferen van brandbeveiligingsproducten, auto’s en bedrijfspand 
• Publicatie op http://www.tragtergroep.nl/pagina/brandbeveiliging.html  
• http://koenhermsen.nl/?p=19  

 
2008   Twynstra Gudde Adviestalent Promotiefilm 

• Promotiefilm voor een groep jonge adviseurs (Adviestalent) binnen een 
professionele organisatie 

• http://koenhermsen.nl/?p=126  

 
2005   Tennisclub Ludica Commissie voor het clubblad 

• Schrijven van stukken en interviews afnemen 
• Samenstellen van het maandelijkse clubblad 

 
2003   Studievereniging Daedalus Introductiecommissie 

• Organisatie van de studie-introductie voor eerstejaars studenten van de 
opleiding Industrieel Ontwerpen 

Overige informatie 

Talen Engels (vloeiend spreken en schrijven) 
Duits (vloeiend spreken en redelijk schrijven) 
Frans (vloeiend spreken en redelijk schrijven) 

 
Computerkennis Besturingssystemen Windows, Mac OS en Linux 

Programma’s SolidWorks, Inventor, Ansys, Autocad, Mathcad, Microsoft 
Office, Adobe Photoshop, Adobe InDesign 

 
Vrije tijd Tennis, fitness, koken, lezen, fotografie, foto- en videobewerking, klussen en 

computeronderhoud voor vrienden en familie 
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