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Betty van Schendel- glaskunstenaar
 

 

VAARDIGHEDEN 
Creatief oplossingsvermogen, persoonlijk, betrouwbaar, samenwerken, aandacht 

voor detail, leergierig, flexibel 

  

PROFIEL  
Gepassioneerde glasfusion kunstenaar gespecialiseerd in werk in 

opdracht. Naast mijn werk als kunstenaar werk ik als ergotherapeut 

gespecialiseerd in hand revalidatie bij Rijndam revalidatie in Rotterdam. 

Bij glasfusion workshops voor mensen met trauma’s en/of beperkingen 

combineer ik vaardigheden van beide professies 

ERVARING 

wonderlijk Glas, Rotterdam — zelfstandig ondernemend kunstenaar  

2011 - HEDEN 

Als glasfusion kunstenaar maak ik vrij werk en werk in opdracht. Ik maak 

cadeau artikelen voor jubilea en bijzondere gebeurtenissen maar ook 

panelen voor grafmonumenten, herinneringssieraden, (herinnerings) 

objecten voor binnens- en buitenshuis en persoonlijk maatwerk. In de 

Benelux staan ruim 50 unieke grafmonumenten met een of meerdere 

glaspanelen van mijn hand. Ik werk daarbij samen met grafkunstenaar 

Christine Kortland van www.grafkunstenaar.nl. Namens de gemeente 

Rotterdam verzorg ik glas workshops voor specifieke doelgroepen samen met 

een vaktherapeut. 
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Exposities: 
2013 one window gallery 

2014 gallery R  

2015- heden galerie Artihove in Bergschenhoek 

2016 gallery R 

2018 gallery R 

2018-2020 galerie Domo eclectica Den Haag 

2021- heden Art4Eart gallery in HOME of S.M.I.L.E. Amersfoort.  

2019- heden Platform 104, Rotterdam 

 

Werk in opdracht: 
- Afscheidscadeau in opdracht van Franciscus Gasthuis Rotterdam (2013) 

- 6 awards in opdracht van deelgemeente Rotterdam Noord (2014) 

- Afscheidscadeau in opdracht van Rijndam Revalidatie (2014)  

- Vanaf 2014 tot heden ruim 50 panelen voor particulieren in grafmonumenten 

gemaakt door Christine Kortland www.grafkunstenaar.nl  

- Doopvont voor de Andreaskerk: hervormde gemeente Dordrecht (2019) 

- Paneel voor grafmonument in samenwerking met Artea (2020) 

- Paneel voor herdenkingsbank begraafplaats Willemstad (nl)PKN (2021) 

- Buitenkunst 3 luik voor particulier in Assen (2021) 

- Award in opdracht van gemeente Rotterdam (2021) 

- Afscheids cadeau in opdracht van Rijndam Revalidatie (2021)  

- 9 trofeeën voor flyball vereniging Rotterdam (2022) 

- Diverse sieraden in opdracht sinds 2011-heden  

Rijndam Revalidatie, Rotterdam — Ergotherapeut/handtherapeut 

maart 2014 - heden 

Franciscus Gasthuis, Rotterdam — handtherapeut  

maart 2010- maart 2014  

OPLEIDING 

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam 

1996-2000— Diploma Ergotherapeut 
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