IK BEN
NIENKE
Ik ben een enthousiaste en sociale jonge
hond met een passie voor
gedragsverandering en communicatie. Het
liefst ga ik op een gestructureerde manier te
werk en zoek ik in samenwerking met
anderen naar creatieve oplossingen voor
maatschappelijke vraagstukken.
Ik maak nieuwe informatie snel eigen en
vertaal graag complexe informatie naar iets
dat toegankelijk en begrijpelijk is voor
anderen. Met mijn kritische blik en een flinke
dosis enthousiasme duik ik graag in zowel
bekende als nieuwe onderwerpen.

IK BEN
NIENKE

DIT BEN IK IN 3 WOORDEN
Nieuwsgierig, betrokken, oplossingsgericht

HIER BEN IK GOED IN
Gedragsverandering, communicatie en
marketing. Onderzoeken, brainstormen,
creëren, schrijven, structuur aanbrengen.

DIT VIND IK LEUK
Tentoonstellingen bezoeken, films en docu’s
kijken, nieuwe muziek ontdekken, reizen,
piano spelen en sporten.

NÉT DIE VONK DIE BEWEGING VEROORZAAKT

PROJECTMEDEWERKER
GEMEENTE BUNNIK APRIL ’19 - HEDEN
Bij de Gemeente Bunnik werk ik mee aan de knooppuntontwikkeling van het stationsgebied
en de communicatie rondom Bunnik Bouwen voor Elkaar. Samen met stakeholders realiseer
ik onder andere: fietsstimulering, het verbeteren van de fietsverbinding tussen station Bunnik
en het Utrecht Science Park en het aantrekkelijker maken van het stationsgebied door middel
van placemaking.

EDUCATIEF MEDEWERKER
STICHTING TEAMALERT APRIL ’18 – APRIL ‘19
Stichting TeamAlert is een jongerenorganisatie die door het hele land scholen en festivals
bezoekt om op een leuke en interactieve manier in gesprek te gaan met jongeren over
thema’s als verkeersveiligheid, een gezonde leefstijl en omgaan met geld. Als educatief
medewerker zorgde ik voor de invulling van die programma’s bij middelbare scholen,
praktijkonderwijs en MBO’s.

ONDERZOEKER
UNIVERSITEIT UTRECHT APRIL ’18 – APRIL ‘19
Als onderzoeker werkte ik aan een onderzoek naar de kwaliteit van kinderopvang in
Nederland. Ik was hier verantwoordelijk voor het uitvoeren van observaties op
kinderopvanglocaties om de kwaliteit van de locaties te bepalen aan de hand van
verschillende meetinstrumenten. Daarnaast was ik verantwoordelijk voor het coderen van de
data en het trainen en begeleiden van nieuwe observatoren.

ONDERZOEKSMEDEWERKER
OBJECTIEF MAART ’18 – MEI ‘18
Als onderzoeksmedewerker werkte ik aan een onderzoek naar de motieven en weerstanden
met betrekking tot het leeftijdscontroleproces bij alcoholverkoop. Ik was onder andere
verantwoordelijk voor het afnemen van vragenlijsten bij jongeren, hun ouders en
alcoholverkooppunten om deze motieven en weerstanden te achterhalen.

STUDENT ASSISTENT
UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM OKT ’17 – JAN ‘18
Als student assistent was ik verantwoordelijk voor het coderen van data voor een onderzoek
naar twitterboodschappen met betrekking tot voedselveiligheid.

MEDEWERKER GEDRAGSVERANDERING
DIJKSTERHUIS & VAN BAAREN FEB ‘16 – JUNI ‘16
Dijksterhuis & van Baaren is een onderzoeks- en adviesbureau gespecialiseerd in het
aanpakken van maatschappelijke problemen door gedragsverandering. Bij hen was ik onder
andere verantwoordelijk voor het ontwerpen van gedragsinterventies, zoeken van literatuur
en schrijven van rapportages bij verschillende projecten. Ik werkte bijvoorbeeld aan een
project om afvalscheiding in de hoogbouw te stimuleren.
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MASTER COMMUNICATION SCIENCE

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 2016-2017
Track: Persuasive communication
Bij deze mastertrack leer je over communicatieprocessen die ingezet kunnen worden om specifieke
persuasieve doelen te bereiken in marketing en gezondheidscommunicatie.
Mijn masterthesis was een kwantitatief onderzoek naar de invloed van type medium (video of audio)
bij het gebruik van een storytelling boodschap om voedselverspillingsgedrag te verminderen.
MASTER SOCIALE EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE

UNIVERSITEIT UTRECHT 2015-2016
Track: Sociale beïnvloeding
Bij deze master bestudeer je menselijk gedrag in een sociale en organisationele context. In de
track ‘sociale beïnvloeding’ verdiep je je specifiek in sociale beïnvloeding van gedrag en attitude
verandering.
BACHELOR PSYCHOLOGIE

UNIVERSITEIT UTRECHT 2011-2015
Track: Sociale psychologie
Na mijn eerste jaar heb ik mijn studie een jaar op pauze gezet om in mijn eentje een reis door
Australië en Nieuw-zeeland te maken. Daarna heb ik mijn studie weer opgepakt.
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