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
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DIT BEN IK IN 3 WOORDEN
Betrokken, Daadkrachtig, Eerlijk

HIER BEN IK GOED IN
Enthousiasmeren, verbinden, onderzoeken en
duidelijkheid creëren.

DIT VIND IK LEUK
Werkthema: welzijn en zelfredzaamheid van
kwetsbare doelgroepen in de samenleving.
Verder: koken (en eten), dansen, sporten en
het strand
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PRAKTIJK ONDERZOEKER & COORDINATOR
WONINGCORPORATIE YMERE Mei ’19 – HEDEN
Ymere, stadsdeel Noord en de politie werken samen om de veiligheid en veiligheidsperceptie in de
van der Pekbuurt in Amsterdam Noord te vergroten. We spreken bewoners, onderzoeken de
woningen en voeren maatregelen uit waar mogelijk. Ik coördineer het project waarbij ik contact
houd met alle betrokken partijen inclusief de bewoners uit de wijk zodat elk adres met de juiste
maatregelen wordt voorzien.

FACILITATOR
VLUCHTELINGENWERK MAART ’19 – HEDEN
VluchtelingenWerk start dit jaar met het landelijke programma 'Wake up your mind'. Doel van het
programma is wederzijdse integratie tussen jongeren. Sommige jongeren zijn hier geboren, andere
hierheen gevlucht. Met mijn collega Eefke faciliteren wij de sessies voor dit programma. In de
sessies maken jongeren kennis met elkaar, ze bedenken ideeën en ontwerpen samen een plan van
aanpak om deze ideeën tot realisatie te brengen. Door de juiste omgeving te creëren, werkvormen
te ontwikkelen en in te spelen op de groep, proberen we het maximale uit de jongeren te halen en
hun een mooie tijd te bezorgen.

TRAINER EN FACILITATOR
JONGE HONDEN JAN ’17 – HEDEN
Als jonge hond geef ik trainingen en workshops op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en
vaardigheden zoals sollicitatietrainingen, visueel communiceren, pitchen en kernkwaliteiten.
Daarnaast faciliteer ik bij bijeenkomsten of treed ik op als tafelleider tijdens teamsessies. Bijvoorbeeld
aan medewerkers van ministeries, universiteiten en zorginstellingen.

ADVISEUR MAATSCHAPPELIJKE HUISVESTING
DE ALLIANTIE JAN ’19 – MAART ‘19
De woningcorporatie Alliantie in Amersfoort is verantwoordelijk voor onder andere maatschappelijke
huisvesting (Wonen & Zorg). Binnen dit thema lopen de werkzaamheden uiteen van verzoeken
behandelen van zorginstellingen tot overleggen met de gemeente over de percentages woningen
voor kwetsbare doelgroepen. Jonge Honden is gevraagd een advies uit te brengen over de inrichting,
positionering en manier van aanpak van de werkzaamheden rondom maatschappelijke huisvesting
binnen de Alliantie Amersfoort.

SOCIAAL ONDERZOEKER
GEMEENTE ALMERE AUG ’18 – DEC ‘18
De gemeente Almere streeft naar een duurzame uitstroom vanuit de zorginstellingen, ten behoeve
van de uitstromer zelf, de wijk en van het rendement in de maatschappelijke investering in de zorg.
Deze duurzame uitstroom kan alleen gerealiseerd worden als er een goed beeld bestaat van waar
uitstromers terecht komen met betrekking tot hun onderkomen en woonomgeving en wat voor soort
begeleiding zij krijgen. Dit onderzoek voer ik uit met collega jonge hond Eva Maria. We interviewen,
analyseren en presenteren. Zo kan de gemeente met passende oplossingen komen.

PROJECTLEIDER
WONINGCORPORATIE YMERE & EIGEN HAARD APRIL ’18 – DEC ‘18
In Amsterdam-Noord hebben Ymere en Eigen Haard in de wijk het Breed 1200 woningen, verdeeld
over 11 woningblokken. Niet elke bewoner heeft een berging in zijn eigen blok, er zijn mensen die
geen berging hebben en anderen hebben er meerderen. Hierdoor worden de bergingen niet of niet
optimaal gebruikt wat leidt tot ongewenst gedrag in de openbare en algemene ruimten. Als
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projectleider zorg ik dat het probleem inzichtelijk wordt gemaakt, we een oplossing bedenken en deze
oplossing in de wijk wordt geïmplementeerd.

ONDERZOEKER & FACILITATOR
UNETO-VNI MEI ’18 – JULI ‘18
In maart 2017 hebben twintig grote technische dienstverleners binnen UNETO-VNI een energiemanifest ondertekend. Dit met oog op de versnelling van de energietransitie in de gebouwde
omgeving. Samen met collega Ike onderzoek ik wat er na ondertekening van het manifest heeft
plaatsgevonden. We halen 20 projectbeschrijvingen op. Deze projecten analyseren we en de
uitkomst wordt gepresenteerd aan de dienstverleners. Tevens worden de resultaten naar buiten
gecommuniceerd ter inspiratie en activatie van anderen in de sector.

PROJECTSECRETARIS
MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR & MILIEU JAN ‘17– DEC ’17
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 & ONDERZOEKER
ACHMEA FOUNDATION NOV’16 – AUG ‘16
De Achmea Foundation wilde een analyse van de tussen- en eindrapportages van gesteunde
projecten die plaatsvonden tussen 2006 en 2015. Die analyse heb ik uitgevoerd en de resultaten
omgezet in een infographic-sheet. Deze uitkomst leidde tot de behoefde om een model te ontwikkelen
dat de investeringen en behaalde effecten in kaart brengt. 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
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MASTER GLOBAL HEALTH

MAASTRICHT UNIVERSITY 2014-2016
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 ligt op het implementeren en evalueren van programma’s, hoe
verhoog je de effectiviteit van interventies en hoe meet je de 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
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SCHULDHULPMAATJE
SCHULDHULPMAATJE DEN HAAG OKT ’17 - HEDEN
Als schuldhulpmaatje help ik mensen die in de schulden zitten. Om de week zitten we samen en
proberen we op allerlei manieren een uitweg te vinden uit deze nare situatie. Hierdoor ben ik
bekend met juridisch contact, tegenslagen en het omgaan met mensen uit alle lagen van de
samenleving.

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

LAURIEN PERSOON MSC
02-03-1991
Laurien@jongehonden.com
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