IK BEN
NAOMI
Ik ben een jonge hond die alles met groot
enthousiasme doet en dit graag overdraagt
op de ander. Dit doe ik met een kalme
houding waardoor ik enerzijds pro-actief
werk, en anderzijds realistisch en doelgericht
blijf. Ik blijf zoeken naar de essentie van een
situatie, door met een open houding te
luisteren naar andermans verhaal. Mijn
empathie helpt me hierbij om situaties
makkelijk te doorgronden.

IK BEN
NAOMI

DIT BEN IK IN 3 WOORDEN
Creatief, verbindend, toegewijd

HIER BEN IK GOED IN
Analyseren, luisteren, overstijgend kijken,
overzicht houden, verbinden, creatief
probleemoplossen, schrijven, structureren en
enthousiasmeren.

DIT VIND IK LEUK

Concerten bezoeken, koken, goed eten, reizen
en lezen

NÉT DIE VONK DIE BEWEGING VEROORZAAKT

PROJECTCOÖRDINATOR
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN - OKT ’19 – HEDEN
Als projectcoördinator van de landelijke aanpak Actie-agenda Vakantieparken, ben ik samen
met Bureau Buiten verantwoordelijk voor het monitoren van de voortgang en aanjagen van
actiehouders. Ik houd het overzicht door contact te onderhouden met actiehouders,
ondersteun waar nodig, schrijf de tussen- en eindrapportage en verzorg de communicatie
rondom het onderwerp.

COMMUNICATIE- EN BELEIDSADVISEUR
SVB-BGT - OKT ’19 – HEDEN
Nu de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) zo goed als af is, verschuift het werk
rondom de BGT en daarmee de rol van het SVB-BGT. Als communicatieadviseur denk ik mee
hoe de communicatie ingericht wordt ten aanzien van de nieuwe rol van het SVB-BGT, de
nieuwe manier van samenwerken tussen bronhouders en de focus op het gebruik van de
BGT.

PROJECTMEDEWERKER
KENNISLAND - FEB ’19 – JUN ‘19
Kennisland ontwikkelt, onderzoekt en adviseert op gebied van maatschappelijke vernieuwing
in het onderwijs, de stad en de zorg. In team onderwijs werkte ik in drie verschillende
projecten mee aan onderwijsvernieuwing. Mijn taken varieerden van creatieve briefings
schrijven, een kick-off event bedenken en organiseren, inhoudelijk adviseren en meedenken
over communicatiestrategie. Daarnaast schreef ik mijn scriptie over een van hun projecten.

OFFICEMEDEWERKER
ROBIN ENERGIE – SEP ’17 – JUN ‘18
Als officemedewerker was ik verantwoordelijk voor de ontvangst van gasten, administratie,
postbeheer en facilitaire zaken. Daarnaast was ik verantwoordelijk voor de begeleiding van
een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt.
MASTER SOCIOLOGY: CONTEMPORARY SOCIAL PROBLEMS
UNIVERSITEIT UTRECHT – 2018 - 2019
Thesis: De complexiteit van samen innoveren
Een kwalitatief onderzoek naar de succes- en belemmerende factoren van samenwerking
binnen een community of practice in de weg naar innovatie, waarbij ik onderzoek deed naar
een casus binnen onderwijsvernieuwing. Resultaten wezen uit dat intensieve samenwerking
tussen leraren op lange termijn kan leiden tot onderwijsvernieuwing, mits er sprake is van
vertrouwen en nog belangrijker, draagvlak van scholen.
BACHELOR ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN
UNIVERSITEIT UTRECHT – 2013 – 2017
Specialisatie: Sociale psychologie
Thesis: Procedurele rechtvaardigheid en pro-sociaal gedrag binnen de huidige Nederlandse
participatiesamenleving
Een kwantitatief onderzoek naar stimulansen van pro-sociaal gedrag binnen de
participatiesamenleving, waarbij ik literatuuronderzoek deed naar procedurele
rechtvaardigheid en een experiment opzette om de invloed van procedurele rechtvaardigheid
op pro-sociaal gedrag te testen.
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ONDERZOEKER & ADVISEUR ‘BUURTPACT LUNETTEN’

GEMEENTE UTRECHT - OKT ’18 – MEI ‘19
Tijdens mijn master was ik voorzitter van een adviesopdracht voor de Gemeente Utrecht,
waarbij gekeken werd naar de vraag in hoeverre een buurtpact bijdraagt aan de
gemeenschap in de wijk Lunetten in Utrecht. Ik leerde hierdoor onder andere het coördineren
van langdurige trajecten en het samenbrengen van uiteenlopende visies, zowel binnen de
adviesgroep als ook tussen beleidsmakers en burger.

RAADSLID
FACULTEITSRAAD SOCIALE WETENSCHAPPEN - SEP ’18 – AUG ‘19
Als raadslid adviseerde ik het faculteitsbestuur van de Faculteit Sociale Wetenschappen aan
de Universiteit Utrecht, op het gebied van hun gevoerde beleid en beleidsplannen, in het
perspectief van de student. Hierin focuste ik me vooral op de verbetering van
arbeidsmarktoriëntatie.
COMMISSIE-, RAADS- EN BESTUURSLID S.V. VERSATILE - SEP ’13 – AUG ‘17
Na verschillend commissiewerk te hebben gedaan bij mijn studievereniging, ben ik een jaar
lang secretaris geweest in het bestuur. Ik leerde hierdoor onder andere werken in een
intensief samenwerkingsverband, plannen, beleid schrijven, creatief schrijven,
probleemoplossend denken en commissies begeleiden. Tot slot adviseerde ik als raadslid het
nieuwe bestuur op uitvoering van het beleid.
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