IK BEN
LAURIEN
Een aanpakker die positief in het leven staat.
Ik houd van een uitdaging en ik heb een berg
aan energie. Zowel zelfstandig als in een
team duik ik graag in het onbekende om mijn
kritische en frisse blik los te laten. Ik schakel
makkelijk tussen verschillende partijen
waarbij ik rekening houd met ieders belang.
Structuur en overzicht verlies ik niet uit het
oog. Ik ga voor een open en
samenhangende werksfeer

IK BEN
LAURIEN

DIT BEN IK IN 3 WOORDEN
Betrokken, Daadkrachtig, Flexibel

HIER BEN IK GOED IN
Enthousiasmeren, verbinden, structureren,
overzicht houden, projectsecretaris, zorg en
ontwikkelingssamenwerking

DIT VIND IK LEUK
Reizen, koken (en dus eten), natuur, joggen
en het strand
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PROJECTSECRETARIS

MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR & MILIEU JAN ‘16– HEDEN
Er wordt hard gewerkt om de omgevingswet op tijd in te voeren. Ik ondersteun 3 projectleiders bij
hun projecten binnen het programma Eenvoudig Beter. Daarbij bewaar ik de scope, houd ik de
capaciteitsbezetting in de gaten en zorg ik dat de planning accuraat blijft. Samen met de andere
projectsecretarissen kijk ik naar verbeterpunten in het proces.

PROJECTLEIDER
ACHMEA FOUNDATION MEI’16 – AUG ‘16
De Achmea Foundation zocht naar een manier om hun investeringen en behaalde effecten in kaart
te brengen. Voor deze opdracht ontwierp ik een dynamisch impact model, gebaseerd op onderzoek
en praktijkervaringen met de Social Return on Investment (SROI) methode. Het model geeft aan
welke investeringen de grootste impact maken. Het model is ontworpen in Excel en wordt tot op
heden door de foundation gebruikt. Verdere taken waren het aansturen van het projectteam, overleg
voeren met belanghebbende en het adviseren van de Foundation op het gebied van impactmeting.

ONDERZOEKER, ADVISEUR
ACHMEA FOUNDATION NOV‘15 - FEB ’16
In dit project bestudeerde ik de tussen- en eindrapportages van gesteunde projecten die
plaatsvonden tussen 2006 en 2015. Met behulp van Excel heb ik de resultaten verzameld,
geanalyseerd en omgezet in een infographic sheet. Deze vertaling zorgde voor adviezen om de
resultaten in het vervolg beter te kunnen analyseren.

DOCENT ASSISTENT
MAASTRICHT UNIVERSITY MAART ‘14
Als docent in het blok ‘Psychology & Health’ organiseerde en begeleide ik de onderwijsgroepen voor
tweedejaars studenten. Het leiden van de informatieve discussies en het behouden van overzicht en
orde waren hier van groot belang.

ACTIVITEITENBEGELEIDER

VRIJETIJD EN VORMING (VTV) DEN HAAG APRIL ’06 – MEI ’10
Opzetten en uitvoeren van activiteiten voor kinderen met een beperking van 4 tot 18 jaar. Creatief,
flexibele en adequate reageren waren hier aan de orde van de dag
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MASTER GLOBAL HEALTH

MAASTRICHT UNIVERSITY 2014-2016
Tijdens deze master onderzocht ik vraagstukken als; Hoe bestuur je gezondheid in de mondiale
context, Hoe houd je rekening met de lokale normen en waarde, en hoe breng je het westen en
ontwikkelingslanden tot elkaar? Studie afgesloten met een Learning symposium in India.
Afstudeeronderzoek naar impact meting; het ontwikkelen van een impact model met behulp van
de SROI-methode. Model in gebruik bij de Achmea Foundation
MASTER HEALTH EDUCATION AND PROMOTION

MAASTRICHT UNIVERSITY 2014-2016
De studie richt zich op het ontwikkelen en uitvoeren van gezondheidsinterventies om gedrag van
mensen te beïnvloeden. De focus lag op het implementeren en evalueren van programma’s, hoe
verhoog je de effectiviteit van interventies en hoe meet je deze veranderingen.
Afstudeeronderzoek naar factoren die de duurzaamheid van community-based projecten
beïnvloeden. In opdracht voor de Karuna Foundation, Nepal
MARKETING, ECONOMIC EVALUATIONS EN ABORIGIONAL HEALTH

MCMASTER UNIVERSITY, CA 2016
Vier maanden vakken in het koude canada! Bij marketing ontwikkelde ik een product ter promotie
van fietsen. Bij economische evaluaties keek ik naar twee verschillende vaccinaties voor het
Rotavirus. Wegen de kosten op tegen de effectiviteit? Bij Aboriginal Health onderzocht ik hoe de
geschiedenis de huidige gezondheidssituatie van deze doelgroep heeft beïnvloed.
MINOR FYSIOTHERAPIE

SEMMELWEIS EGYETEM, BOEDAPEST 2013
BACHELOR GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN, RICHTING PREVENTIE

MAASTRICHT UNIVERSITY 2010-2013

STUDENTENVERTEGENWOODIGER

BLOKPLANNINGSGROEP, MAASTRICHT UNIVERSITY OKT ’12- DEC ‘14
Ontwikkelen en ontwerpen van het blok 2ConnectUM; een vak waarin studenten in een virtuele
wereld leren om effectieve gezondheidsinterventies in de publieke zorg sector te implementeren

VOORZITTER

AVD DåRFINKAR, STUDENTENVERENIGING KOKO, MAASTRICHT JUN ’14 -‘15
Aansturen van het bestuur, controleren en organiseren van student gerelateerde activiteiten en
het overzicht behouden om op tijd te anticiperen op onvoorziene situaties
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