
 

 

biografie coen van ham 
	  

 
‘Echte schoonheid zit van binnen. Maar wat kun je daarmee als niemand dat ziet? Ik laat zien hoe mooi de 
wereld is, hoe mooi mensen zijn. Ik vertaal verhaal naar helder beeld. Het resultaat oogt krachtig, 
weloverwogen en kleurrijk. Innerlijk en uiterlijk zichtbaar in balans.’  
	  
Vanuit	  zijn	  ontwerpstudio	  ontwerpt	  Coen	  van	  Ham	  multidisciplinair:	  identiteit,	  interieur	  en	  product.	  Hij	  gaf	  
vorm	  aan	  het	  interieur	  van	  RTL	  en	  NPO,	  KRO	  en	  3FM.	  Van	  zijn	  hand	  verschenen	  diverse	  interieurproducten	  
maar	  ook	  een	  horloge,	  damestas	  en	  complete	  merkontwikkelingen.	  Zijn	  Delftsblauwe	  vouwvaas	  K’	  Do	  Ding	  is	  
inmiddels	  een	  ontwerpklassieker.	  	  
	  
In	  zijn	  autonome	  werk	  reflecteert	  Coen	  van	  Ham	  op	  universele	  waarden.	  Op	  een	  prikkelende	  manier	  kijkt	  hij	  
naar	  mensen	  en	  hun	  gedrag,	  naar	  de	  maatschappij.	  Bijvoorbeeld	  met	  zijn	  kunstwerk	  Red	  Wire,	  in	  de	  openbare	  
ruime	  van	  de	  voormalige	  rosse	  buurt	  van	  Eindhoven.	  Of	  met	  het	  object	  Faithless,	  over	  de	  relatie	  tussen	  de	  
materiële	  en	  de	  spirituele	  wereld.	  Sinds	  zijn	  studietijd	  schildert	  Coen	  van	  Ham	  het	  menselijk	  lichaam.	  Hij	  zoekt	  
in	  dit	  kleurrijke	  en	  expressieve	  werk	  op	  papier	  en	  doek	  naar	  de	  ziel	  van	  de	  mensheid.	  	  
	  
Coen	  van	  Ham	  wordt	  veel	  gevraagd	  voor	  lezingen,	  coaching	  en	  advies	  over	  identiteitsontwikkeling.	  Soms	  als	  
basis	  voor	  een	  nieuwe	  identiteit	  of	  vormgeving.	  Maar	  steeds	  vaker	  ook	  om	  bestaande	  zaken	  eens	  van	  een	  heel	  
andere	  kant	  te	  zien.	  Met	  een	  scherpe	  en	  heldere	  blik	  helpt	  hij	  verder	  te	  kijken:	  samen	  ervaren	  of	  het	  anders	  
kan,	  beter.	  	  
	  
Werk	  van	  Coen	  is	  kleurrijk,	  grafisch,	  helder	  en	  communicatief	  en	  terug	  te	  vinden	  in	  vele	  internationale	  
collecties	  en	  publicaties.	  Coen	  is	  lid	  van	  en	  mentor	  bij	  de	  beroepsorganisatie	  Nederlandse	  Ontwerpers	  (BNO).	  
	  
	  
kunstenaar  'Kunst	  is	  mijn	  passie.	  Ik	  werk	  vanuit	  persoonlijke	  emoties,	  maatschappelijke	  context	  en	  
universele	  waarden.	  Mijn	  doeken,	  beelden	  en	  concepten	  zijn	  kleurrijk,	  expressief,	  helder	  en	  positief.’ 
 
ontwerper  ‘Ik	  ontwerp	  vanuit	  identiteit.	  Zonder	  poespas.	  Dat	  betekent	  kijken,	  voelen	  en	  horen	  wat	  nodig	  is	  
om	  een	  ander	  succesvol	  te	  laten	  stralen.	  In	  een	  aangename	  omgeving.	  Een	  regisseur	  voor	  totale	  beleving.’ 
 
inspirator  ‘Mijn	  kennis	  en	  ervaring	  als	  ontwerper	  deel	  ik	  ook	  als	  presentator,	  mentor	  en	  coach.	  Per	  uur,	  per	  
dag	  of	  langer.	  We	  werken	  dan	  aan:	  Wie	  ben	  ik,	  wat	  wil	  ik	  de	  wereld	  vertellen	  en	  hoe	  kan	  ik	  dat	  laten	  zien?’ 
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