IK BEN
LAURIEN
Als sparringspartner, als kritische blik en/of als
‘bewaker van het totaalplaatje’ houd ik me
graag bezig met complexe vraagstukken. Mijn
ontwerpachtergrond levert hiervoor creatieve
methodes én de gewoonte om te experimenteren en itereren.
Maatschappelijke thema’s zoals duurzaamheid, de energietransitie en overconsumptie
gaan mij aan het hart – met de gebruiker,
consument of burger als startpunt, zet ik me
graag in voor positieve verandering op deze
gebieden.
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DIT BEN IK IN 3 WOORDEN
Gedreven, empatisch, doordacht

HIER BEN IK GOED IN
design thinking, communicatie &
gedragsverandering, faciliteren van
creatieve processen

DIT VIND IK LEUK
Zingen, koken, wandelen en hiken,
Italië, kaart- en bordspellen

NÉT DIE VONK DIE BEWEGING VEROORZAAKT

BELEIDSADVISEUR
STICHTING PLATFORM GEOTHERMIE – JAN ’19 - APR ‘19
Via Talent voor Transitie werkte ik als beleidsadviseur bij het Platform Geothermie, een stichting die
zich inzet voor een verantwoorde ontwikkeling van aardwarmte in Nederland. In korte tijd leerde ik
alle kanten van de ontwikkelingen in de geothermie en de warmtetransitie kennen, zowel technisch
als sociaal en politiek. Ik hield me met name bezig met de informatievoorziening over aardwarmte
voor de ‘professionele leek’.
TRANSITIEVERSNELLER
TALENT VOOR TRANSITIE – JAN ’19 - APR ’19
Naast de opdracht voor het Platform Geothermie, volgde ik bij Talent voor Transitie trainingen in
adviesvaardigheden en projectmanagement. Ook dacht ik mee over de ontwikkeling van de learning
community van trainees en opdrachtgevers van Talent voor Transitie. Hiervoor organiseerde en
faciliteerde ik een creatieve brainstormsessie. In de community van transitieversnellers leerde ik zelf
meer over de ontwikkelingen in de energietransitie in Nederland.
DESIGN STAGAIR
TABULA RASA GEDRAG & COMMUNICATIECONSULTANTS – AUG ‘17 – OKT ‘17
Bij Tabula Rasa werkte ik als stagair mee aan projecten voor onder andere de Gemeente Den Haag,
Veilig Verkeer Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit. Ik voerde interviews uit, dacht mee over
gedragsinterventies en toetste deze bij de doelgroep. Daarnaast onderzocht ik hoe de organisatie
gebruik zou kunnen maken van de onderzoeksmethode ‘contextmapping’, die door ontwerpers wordt
toegepast om de context van de gebruiker in kaart te brengen en te begrijpen
ASSISTENT-DOCENT WISKUNDE B
STICHTING STUDIEBEGELEIDING LEIDEN – MAR ‘12 – MEI ‘17
Als assistent-docent Wiskunde B bij SSL gaf ik samen met andere studenten driedaagse
examencursussen voor eindexamenleerlingen. Als team kregen we de verantwoordelijkheid om de
cursus voor elke leerling tot een leerzaam weekend te maken. In deze omgeving heb ik veel ervaring
opgedaan in coachen, feedback geven, en zelfevaluatie.

MASTER DESIGN FOR INTERACTION & MASTER SCIENCE COMMUNICATION

TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT – 2015 – 2018
Ik combineerde de masters Design for Interaction en Science Communication om me te
ontwikkelen tot een ontwerper met oog voor strategische communicatie en
samenwerking in interdisciplinaire projecten. In mijn thesis onderzocht ik aan de hand
van een ontwerpcasus over elektrische auto’s hoe we verantwoordelijk om kunnen gaan
met het gebruik van algoritmische besluitvorming in de publieke sector.
BACHELOR INDUSTRIEEL ONTWERPEN

TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT – 2011 - 2015
MINOR IN HET BUITENLAND

POLITECNICO DI MILANO – FEB ‘14 - JUL ’14
CREATIVE FACILITATION, TU DELFT
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SMART CHARGING CHALLENGE, SMART CHARGING LIVING LAB

Samen met een groep trainees van Alliander nam ik deel aan de challenge van het
Smart Charging Living Lab over de toekomst van mobiliteit in de gemeente Amsterdam.
Met onze oplossing ‘Ready2Share’, dat het geleidelijk overstappen op gedeeld
elektrisch vervoer in het centrum beschreef, wonnen we de challenge.
WNF DESIGN CHALLENGE, NEWCRAFT

In één dag ontwikkelde ik in een interdisciplinair team van ontwerp- en
duurzaamheidsstudenten een oplossing voor het WNF bedoeld om een
gedragsverandering teweeg te brengen in het maken van duurzame etenskeuzes.
CULTUURCOMMISSIE, ERASMUS STUDENT NETWORK DELFT

Als deel van de cultuurcommissie van ESN Delft organiseerde ik activiteiten voor
buitenlandse studenten om hen kennis te laten maken met de Nederlandse cultuur.
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