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Clifford Shu-Yu Lin MSc

CLIFFORD LIN

+316 27 37 12 12

clifford.lin

@studiobereikbaar.nl

Clifford is een onderzoeker en ontwerper met een 

achtergrond in stedenbouwkunde en architectuur. 

Hij werkt graag aan uiteenlopende projecten 

op lokale of regionale schaalen en is in het 

bijzonder geïnteresseerd in het aanpakken van 

sociaal-ecologische uitdagingen door middel 

van onderzoek en analyse. Ook heeft hij ervaring 

met het creëren van ontwerpverhalen en het 

verkennen van inclusieve, creatieve én duurzame 

oplossingen op het snijvlak van mobiliteit en 

ruimte. 

Clifford is er van overtuigd dat 

burgerparticipatie een essentieel onderdeel 

bij het maken van ontwerpen. Hij is in staat 

om data op een slimme en aantrekkelijke 

manier te visualiseren en te vertalen naar een 

overtuigend ontwerp. Bovendien stelt zijn 

internationale werkervaring hem in staat om 

zich snel en gemakkelijk aan te passen aan 

een nieuwe bedrijfscultuur en diverse teams.

Ontwerpend Onderzoeker - Studio Bereikbaar (2022 - heden)

Als Ontwerpend Onderzoeker en Junior Stedenbouwkundige draagt Clifford bij aan de 

projecten van Studio Bereikbaar door: 

• Het visualiseren van ruimtelijke en socio-ecologische analyses voor verschillende 

schaalniveaus (van regio, stad tot straatniveau). 

• Het uitvoeren van impactanalyses en het formuleren van aanbevelingen voor 

verschillende scenario’s voor stedelijke vernieuwing, op basis van de voorgestelde 

mobiliteitsinterventies (zoals de Nedersaksenlijn).

• Assisteren bij visualisatie en grafische representatie voor verschillende projecten. 

• Nieuwe inzichten te bieden in de Nederlandse mobiliteitscontext, door zijn unieke 

internationale werkervaring en creatief ruimtelijk ontwerpperspectief.

Architectonisch Ontwerper - SCP Consultants Private Limited - Taiwan (2016 - 2018)

• Werkte concepten uit voor verschillende internationale architectuur- en 

stedenbouwkundige projecten, waaronder scholen, winkelpanden, woongebouwen en 

bibliotheken. Ook werkte hij aan stedenbouwkundige masterplannen in landen als 

China, Singapore, Zuid-Soedan en Myanmar. 

• Werkte aan visualisaties en inhoud voor eindrapporten en presentaties. 

Assistent ontwerper - Hsu Zhen-Hao Architect and Planners - Taiwan (2015 - 2016)

• Ontwerper voor het Luodong volkshuisvestingsproject. 

• Ontwerper voor een renovatie van de gangen van een middelbare school. 

• Deed mee aan een ontwerpcompetitie voor de gevelrenovatie van een campusgebouw. 

• Werkte ontwerpen uit voor een groot aantal interieurprojecten. 

Stagiair - Witteveen + Bos (2019)

• Heeft in samenwerking met Gemeente Haarlem circulaire en planologische concepten 

uitgewerkt voor een straatonderhoudsproject in Zandvoort.

MSc. Architecture Urbanism and Building Sciences

Technische Universiteit Delft (2018-2020)

• Afstudeerproject: A Creatively Inclusive London? 

Een project waarin de mogelijkheden werden onderzocht voor creatieve stadsvernieuwing 

op lokaal niveau, gefaciliteerd door de “Nomadic Creative Community” in Londen. 

Overige opleidingen en cursussen

• Bachelordiploma architectuur aan National Taiwan University of Science and 

Technology (2011-2015)

• Lid van de Werkgroep Plaatsgebonden Ontwikkeling (Placemaking Europe, 

2021-heden)

• EdX Online Cursus: Circulaire economie voor de duurzame gebouwde omgeving 

(2021)

Educatie (selectie)

Concept & visualisatie

Ruimtelijke ordening

Onderzoek door ontwerp

Internationale ervaring

Teamplayer


