IK BEN
MERIT
Eén van de belangrijkste waarden in mijn
leven is (persoonlijke) ontwikkeling. Ik streef
naar een wereld waarin personen en teams
zich willen ontwikkelen en waarbij zij de
juiste begeleiding krijgen om het beste uit
zichzelf te halen. Om deze beweging te
veroorzaken, gebruik ik mijn vindingrijkheid,
oprechtheid en daadkracht. Vanuit
belangstelling voor andere mensen en
inzicht in (complexe) vraagstukken probeer
ik mensen en teams te helpen waar ik kan.
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DIT BEN IK IN 3 WOORDEN
Vindingrijk, daadkrachtig, oprecht.

HIER BEN IK GOED IN
Talentontwikkeling, learning &
development, teamontwikkeling.
Netwerker, organisator, verbinder.
Structuur, overzicht en creativiteit.

DIT VIND IK LEUK

Wandelen, zingen, dansen, hardlopen,
boksen, mijn huis & kat en Utrecht.

NÉT DIE VONK DIE BEWEGING VEROORZAAKT
MERIT@JONGEHONDEN.COM | 06 3308 9554

MEDE EIGENAAR JONGE HONDEN 18 C.V.
JONGE HONDEN - NOV ’16 – HEDEN
Samen met mijn compagnon ben ik een onderneming gestart onder de koepel Jonge Honden (#18).
Binnen onze onderneming ben ik verantwoordelijk voor een team van negen jonge honden. Vanuit
visie- en ideevorming breng ik enthousiasme en gedrevenheid waarmee ik ons team vooruithelp.

PROCESMANAGER WERVING EN SELECTIE (TEAM TALENT VAN DE TOEKOMST)
JONGE HONDEN - JAN ’18 – HEDEN
Bij Jonge Honden werken ongeveer 35 young professionals. Met een doorloop van ongeveer 15
jonge honden per jaar, en met de jonge hond als usp van ons bedrijf, is werving en selectie een
belangrijk onderdeel van onze organisatie. Als procesmanager organiseer ik de maandelijkse
selectierondes, waaronder cv selectie, groepsopdracht en speeddates (eerste kennismaking) en het
voeren van sollicitatiegesprekken.

INITIATOR EN IMPEMENTATOR LEARNING & DEVELOPMENT (JUNIORS JOURNEY)
JONGE HONDEN - APR ’16 – HEDEN
De Juniors Journey is een zesjarig programma bomvol trainingen, workshops, coachingssessies en
andere dingen die je nodig hebt om je als young professional te ontwikkelen. In samenwerking met
verschillende collega’s en externe professionals heb ik dit programma in 2016 ontwikkeld en in 2017
gelanceerd. Ik coördineer het eerste en tweede jaar van de Juniors Journey. Daarbij ontwikkel en
faciliteer ik ook trainingen voor de Juniors Journey zoals coachingsvaardigheden.

COÖRDINATOR INTEGRALITEIT
NATIONALE POLITIE – SEPT ‘18 – HEDEN
Als coördinator integraliteit binnen de Sector Huisvesting van de Nationale Politie werk ik aan het
verdiepen en verbreden van het bestaande huisvestingsconcept. Doel is om middels een integraal
huisvestingsconcept de operatie optimaal, flexibel en duurzaam te ondersteunen. Om dit te
bewerkstelligen werk ik als spin in het web tussen de domeinen HRM, ICT/informatiemanagement,
Facilitaire Diensten en Huisvesting. Alleen door alle domeinen aan te laten sluiten bij de
ontwikkeling van het integraal huisvestingsconcept, kan de gewenste integraliteit bereikt worden.

COÖRDINATOR BARRIÈREWERKING (PUBLIC AFFAIRS)
STICHTING WANDELNET – MRT ’16 – JAN ‘19
Op het dossier barrièrewerking adviseerde ik onder andere ProRail, Rijkswaterstaat, gemeenten en
provincies over mogelijke barrières voor wandelaars en voetgangers in hun infrastructuur. We
hanteerden hierbij een gebiedsgerichte benadering waar we in samenwerking de beste oplossing
zochten.

COÖRDINATOR PRIJSVRAAG ERFGOEDTOERISME (UTRECHT
WERELDBEROEMD)
PROVINCIE UTRECHT – SEPT ‘17 – NOV ‘18
Voor de provincie Utrecht coördineerde ik een jaar lang de prijsvraag Utrecht Wereldberoemd. Deze
prijsvraag daagde mensen uit om ideeën in te zenden die het erfgoed in de provincie Utrecht
wereldberoemd kunnen maken. Ik was verantwoordelijk voor alle werkzaamheden gerelateerd aan
de prijsvraag: van ideevorming tot planning, van juryleden werven tot publieksbereik en van
organisatie prijsuitreiking tot ontwikkeling van inzendingen (ideeën).

JUNIOR ONTWIKKELMANAGER
CV PARIJSCH – OKT ’14 – AUG ‘17
De Culemborgse wijk Parijsch wordt uitgebreid met 1100 woningen. Ik bood ondersteuning aan de
ontwikkelmanager van de CV Parijsch; begeleidde zelfbouwtrajecten en andere ontwikkelingen.
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COMMUNICATIEMEDEWERKER
PLATFORM DUURZAME HUISVESTING – OKT ’14 – APR ‘16
Het doel van het platform is de utiliteitsbouw te verduurzamen. Ik was verantwoordelijk voor het
communicatie- en marketingplan en bood projectondersteuning.

ONDERZOEKER
RIJKSDIENST VOOR ONDERNEMEND NEDERLAND – AUG ‘15 – APR ‘16
Voor de RVO deed ik onderzoek naar twintig projecten uit het innovatieprogramma Maatschappelijk
Verantwoord Innoveren-Energie (MVI). Dit resulteerde in een white paper.

SOCIAL MEDIA MANAGER
NATUURMONUMENTEN – AUG ’14– OKT ‘14
Aansturen webcare team; beheren van social media kanalen; analyseren van maandelijkse
statistieken; betrokken bij verschillende lopende projecten zoals de Grote Natuur Enquête.

ONDERZOEKSSTAGIAIR
NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY / GELDERS
GENOOTSCHAP / RIJKSDIENST VOOR HET CULTUREEL ERFGOED – ‘12– ‘13
Binnen mijn onderzoeksmaster heb ik bij verschillende instituten onderzoekservaring opgedaan.

SECRETARIËLE ONDERSTEUNING
UNIVERSITEIT UTRECHT – SEPT ’11 – DEC ‘12
Gedurende een periode van bijna 2,5 jaar heb ik verschillende ondersteunende functies uitgevoerd
bij de Universiteit Utrecht, waaronder onderzoek naar de werkwijze van opleidingscommissies en de
kwaliteit van de cursussen.

COMMUNICATIE & MANAGEMENT

OPLEIDINGSINSTITUUT ICM – 2016 – 2017
Volledige opleiding voor startende managers. Vanuit verschillende modules heb ik kennis en
ervaring opgedaan met een diversiteit aan aspecten van management en leiderschap.
ONDERZOEKSMASTER LANDSCHAPSGESCHIEDENIS

RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN – 2011 – 2014 (CUM LAUDE MET HONOURS)
Onderzoeksmaster gericht op ontwikkelingen van het landschap. Afstudeeronderzoek naar
(oorzaken van) landschappelijke veranderingen in Roemenië.
MASTER HONOURS PROGRAM

RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN - 2012 - 2013
In het Master Honours Programma wordt wetenschap gecombineerd met praktijk. In verschillende masterclasses heb ik vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken het thema
leiderschap bestudeerd en ervaren.
BACHELOR LIBERAL ARTS AND SCIENCES

UNIVERSITEIT UTRECHT- 2008 - 2011
In deze bachelor heb ik geleerd om maatschappelijke problemen op te lossen vanuit een
interdisciplinaire benadering. Ik heb geleerd samen te werken met specialisten uit andere
vakgebieden om de beste ideeën bij elkaar te brengen.
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SUMMER SCHOOL POSITIVE PSYCHOLOGY: THE SCIENCE BEHIND
FLOURISHING INDIVIDUALS AND ORGANIZATIONS

RADBOUD UNIVERSITEIT – AUG 2018
Positieve psychologie is de wetenschappelijke studie naar optimaal functioneren en welzijn in
organisaties en personen. Het betreft (het implementeren van) concepten als veerkracht, geluk,
sterke karaktereigenschappen, optimisme, interpersoonlijke relaties, compassie, dankbaarheid,
mindfulness en “psychological capital” (PsyCap).
MINDFULNESS BASED STRESS REDUCTION (MBSR)

DAVE HOPPEMA – SEPT - OKT 2017
In de acht-weekse MBSR wordt getraind op het omgaan met stress en inzicht verschaft in
gedachte- en gedragspatronen. Hierop trainen heeft geleid tot meer veerkracht en een
evenwichtige persoonlijkheid. Mede door de training blijf ik goed presteren onder druk.
PERSOONLIJK LEIDERSCHAP

THE DISCOVERY COMPANY – AUG 2017
In de training Persoonlijk Leiderschap leer je volgens de Oxford Leadership methode bewuste
keuzes te maken en leiding te geven aan je eigen toekomst. De training staat stil bij je verleden,
waarden, toekomstvisie maar ook bij je uitdagingen en belemmeringen.
LEAN ORANGE BELT

HET ADVIESBURAU – JUL 2017
Driedaagse leantraining van Het Adviesbureau waarbij we de basis van Lean hebben toegepast
op werkelijke casuïstiek.

LID RAAD VAN ADVIES
HONOURS COLLEGE RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN – AUG ’17 - HEDEN
De Raad van Advies adviseert het Honours College over haar curriculum, aansluiting op de
arbeidsmarkt en strategisch plan.

LID RAAD VAN ADVIES
NATUUR EN MILIEUFEDERATIE UTRECHT – AUG ’17 - HEDEN
De Raad van Advies functioneert als klankbord voor de NMU. In de Raad van Advies bespreken
we actuele natuur- en milieuthema’s, leveren ideeën en geven advies over de werkzaamheden
van de NMU.

REDACTIELID
HET NEDERLANDS LANDSCHAP – MEI ’16 – DEC ‘18
Voor het tijdschrift voor landschapsgeschiedenis draag ik als redactielid onderwerpen aan en
schrijf artikelen, bijvoorbeeld over cultuurhistorie in de omgevingswet (publicatie okt ’17).

LID RAAD VAN ADVIES
STAATSBOSBEHEER – JAN ’13 – JAN ‘16
De Raad van Advies adviseert de directie van Staatsbosbeheer gevraagd en ongevraagd over
de wijze waarop zij kan aansluiten bij de wensen van gebruikers van natuurgebieden.
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