IK BEN
YKE
Ik ben een maatschappelijk betrokken
politicoloog en ga nieuwe uitdagingen altijd
positief en vol energie aan. Verder kom ik
met mijn open en ondernemende houding
vaak tot verfrissende inzichten. Hierin vind ik
het belangrijk dat er altijd goed
gecommuniceerd wordt en dat er verbinding
ontstaan tussen mensen en ideeën.

DIT BEN IK IN 3 WOORDEN
Verbindend, nieuwsgierig, doelgericht

HIER BEN IK GOED IN
Politicologie, Innovatie, IT, Veiligheid,
Burgerschap, Participatie, Interviewen,
Ontwikkelingssamenwerking, Trainen

DIT VIND IK LEUK
Politiek, muziek, hockey en fitness
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NÉT DIE VONK DIE BEWEGING VEROORZAAKT

ADVISEUR ORGANISATIEONTWIKKELING
NATIONALE POLITIE – SEPT ‘18 – HEDEN
Binnen de Sector Huisvesting werk ik met het team Organisatieontwikkeling aan de inrichting
van de sector en zetten wij ons in voor de ontwikkeling van de medewerkers in deze
veranderende context. In mijn rol als adviseur organiseer ik o.a. kennissessies en sector
brede bijeenkomsten, ben ik sparringpartner en verandermanager van een teamchef en houd
ik mij bezig met de inrichting van een coaching traject.

COMMUNICATIEADVISEUR
NEDERLANDS INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS – APR ’18 – OKT ‘18
Bij de ontwikkeling van een digitaal platform voor kunsthistorisch adviseerde ik over de interne
en externe communicatie met o.a. conservators, musea en universiteiten. Daarnaast voerde
ik diverse communicatiewerkzaamheden uit waarbij ik stakeholders meenam in de
verandering die de digitalisering met zich meebrengt zoals bijvoorbeeld de nieuwe inrichting
en publieksfunctie van de studiezaal.

PROJECTLEIDER
COLLEGE TER BEOORDELING VAN GENEESMIDDELEN – MRT ’17 – APR ‘18
Verantwoordelijk voor het schrijven van een plan van aanpak voor het project
Informatiehuishouding op Orde. Hiervoor organiseerde ik onder andere customer journey
sessies om gebruikerswensen in kaart te brengen en om duurzame verbetermaatregelen te
ontwikkelen in de huidige informatievoorzieningen.
ONDERZOEKER & ORGANISATOR
DWA – DEC ‘17 – FEB ‘18
Samen met ingenieursbureau DWA evalueerden wij, in opdracht van de VNG, verschillende
innovatieve aanpakken voor de verduurzaming van woningen. Naast het ophalen van
behoeftes en knelpunten organiseerden wij ook een drietal bijeenkomsten ter bevordering van
de kennisuitwisseling en het uitbreiden van de netwerken.
ONDERZOEKER
BERKER ADVIES – AUG ’17 – OKT ‘17
Als onderzoeker reisde ik de kermissen in Nederland af om kermisexploitanten te interviewen
over hun visie op de toekomst van het kermisbedrijf. De resultaten werden vertaald in een
analyse en advies voor de twee kermisbranche organisaties: de NKB en de BOKVAK.

SECRETARIS
NATIONAAL ARCHIEF – SEP ’16 – FEB ‘17
Als secretaris was ik verantwoordelijk voor algemene projectondersteuning, het bewaken van
de planning, communicatie en community management en de voortgang van de
werkzaamheden. Ik ondersteunde het veranderproces van het team dat sinds 2014 als project
werkte aan het formuleren van een normenkader voor duurzame toegankelijkheid van
overheidsinformatie en op 1 januari 2017 een vast onderdeel werd van de lijnorganisatie.

TRAINER EN MODERATOR
JONGE HONDEN – SEP ’16 – HEDEN
Ontwikkelen en geven van diverse trainingen en workshops op het gebied van persoonlijkemaar ook teamontwikkeling. Als trainer organiseer en faciliteer ik ook creatieve
brainstormsessies. Daarnaast treed ik ook op als dagvoorzitter en moderator van
bijeenkomsten en evenementen. Opdrachtgevers zijn o.a. de Politie Eenheid Den Haag en
Universiteit Utrecht.
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BUSINESS DEVELOPER
D-CENTRALIZE – APR ’16 – OKT ‘16
Voor dit Eindhovense software bedrijf assisteerde ik bij de ontwikkeling van nieuwe ideeën,
producten en diensten. Hiervoor deed ik marktonderzoek, ontwikkelde ik businessmodellen en
sloeg ik een brug tussen de mogelijkheden van software en de wens van bedrijven en
gebruikers. Zo doorliep ik in Düsseldorf een accelerator programma van E.ON om met een
team softwareontwikkelaars onze startup ‘Utility Vision’ verder te ontwikkelen.

JUNIOR ONDERZOEKER
UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM – JAN ’16 – FEB ‘16
Als junior onderzoeker heb ik samen met Rivke Jaffe een artikel geschreven over mijn
scriptieonderzoek in Kingston, Jamaica. Mogelijk gemaakt door de Aspasia beurs van het
NWO.

RESEARCH MASTER INTERNATIONAL DEVELOPMENT STUDIES
UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM – 2013 - 2015
Thesis: The Governance of Security. Public Good and Private Business.
Een onderzoek naar burger-staat relaties in de context van privatisering van veiligheid in
Kingston, Jamaica.
BACHELOR POLITICOLOGIE

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM – 2008 - 2012
Specialisatie: Internationale Betrekkingen en International Development Studies.

FSM TALENTPROJECT - JAN ’16 – JUL ‘16
Deelname aan een project van de Foundation Max van der Stoel om jongeren te betrekken
bij internationale vraagstukken, Europese politiek en het werk van de foundation.
PARTICIPANT PEACE OF MINDS ACADEMY – AUG ’15 – DEC ‘15
Met een groep van 30 studenten heb ik gewerkt aan actiegerichte strategieën voor gender
justice en duurzame vrede wereldwijd. Binnen het project heb ik mij ingezet voor een
campagne ter bewustwording van de investeringen in kernwapens door pensioenfonds ABP.
De academy is een initiatief van PAX, Oxfam, Women=men en Butterfly Works.
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