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Ik ben een positief ingestelde politicoloog die
beschikt over goede procesvaardigheden.
Daarbij stel ik vragen, luister ik goed en
handel hier vervolgens naar. In de projecten
die ik doe, werk ik het liefst samen met
andere mensen. Ik zoek de samenwerking
graag op en ben dan ondernemend van aard.
Met mijn positieve energie en enthousiasme
hoop ik andere collega’s mee te nemen en
daarmee opdrachten te doen slagen.
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DIT BEN IK IN 3 WOORDEN
Positief, oplossingsgericht, verbindend

HIER BEN IK GOED IN
Overzicht bewaren, goed luisteren en
samenwerken met verschillende
persoonlijkheden

DIT VIND IK LEUK
Sporten (met name Jeu de Boules),
pubquizen (vooral de geografievragen)
en politieke documentaires

NÉT DIE VONK DIE BEWEGING VEROORZAAKT

SECRETARIS
COLLEGE TER BEOORDELING VAN GENEESMIDDELEN – SEP ’19 – HEDEN
Als secretaris van de informatievoorziening-afdeling ben ik verantwoordelijk voor het
bewaken van de structuren en processen. In deze rol ondersteun ik de CIO in zijn
werkzaamheden. Hierbij is het belangrijk om de CIO zoveel mogelijk te wijzen op deadlines
en actiepunten, zodat hij zijn andere werkzaamheden goed kan invullen. Deze rol was extra
belangrijk tijdens de Citrix-problematiek van afgelopen januari. Daarnaast fungeer ik als
rechterhand, waarbij we onder andere kritisch kijken naar de manier waarop wij ons
organiseren. Tot slot moet ik mijn collega’s ondersteunen in het opstellen van hun
jaarplannen en moet daarbij de jaarplanning goed in het oog houden.

ONDERZOEKER
INTERAKTCONTOUR – JUL ’19 – DEC ‘20
Bij zorginstelling InteraktContour onderzocht ik de meldingen over (bijna) incidenten. Het
onderzoek moest leiden tot concrete verbetermaatregelen van het huidige meldsysteem.
Daarnaast analyseerde ik op kwantitatieve en kwalitatieve wijze diverse dwarsverbanden, om
eventuele incidenten in de toekomst te voorkomen.

PROJECTMANAGER
KANTAR MEDIA – OKT ’18 – MRT ‘19
Als projectmanager controleerde en analyseerde ik de datastromen voor het online
kijkonderzoek van Kantar Media. Daarnaast stuurde ik de Helpdesk aan voor het onderzoek,
zodat het panel van 7000 personen actief bleef.

MEDEWERKER HELPDESK
KANTAR – OKT ’16 – SEP ‘18
Als medewerker van de Helpdesk lag de uitdaging om zo effectief mogelijk panelleden te
betrekken voor het onderzoek.

STUDENT ASSISTENT
COMMISSIE ONDERZOEK FINANCIËN EN HUISVESTING – JAN ’16 – MEI ‘16
Naar aanleiding van de Maagdenhuisbezetting in 2015 werden er verschillende commissies
gevormd. Als studentlid van de COFH heb ik een bijdrage geleverd aan het onderzoek,
toegespitst op de wijze van financieren van hoger en wetenschappelijk onderwijs en de
demografische ontwikkeling.

MASTER PUBLIC POLICY AND GOVERNANCE

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM – 2017 – 2018
Masterscriptie over de legitimiteit van de Wereldvoetbalbond, FIFA, ten opzichte van haar
leden, waaronder de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond.
BACHELOR POLITICOLOGIE

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM – 2013 – 2017
Bachelorscriptie over de aanwezigheid van doorslaggevende thema’s voor de Brexit in
Frankrijk, Nederland en Zweden.
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ONDERZOEKER / SECRETARIS
VOORZITTER VAN REIZIGERSVERENIGING ROVER - NOV ‘18 – HEDEN
Sinds eind 2018 ondersteun ik Walter Etty, voorzitter van Rover, bij het onderzoeken van
diverse beleidsopgaven, in het bijzonder het openbaar vervoer en de woningmarkt in de
provincie Noord-Holland. Daarbij brengen we belangrijke stakeholders, zoals gemeentes, de
provincie, Staatsbosbeheer en VNO-NCW om de tafel om gezamenlijk een regionale
investeringsagenda op te stellen.

COMMISSIELID
SOLLICITATIECOMMISSIE EOS – SEP ’17 – SEP ‘18
In samenwerking met 3 andere commissieleden hebben we 120 sollicitaties voor 20
verschillende commissies afgenomen. Later in het jaar waren we ook verantwoordelijk voor de
sollicitatieprocedure van het nieuwe bestuur van de faculteitsvereniging EOS van de VU.

COMMISSIELID
HERVORMINGSCOMMISSIE POLITICOLOGIE – DEC ‘16 – JUN ‘17
Met één andere student en verschillende docenten waren wij verantwoordelijk voor het
hervormen van het programma van het tweede studiejaar van politicologie aan de Universiteit
van Amsterdam.

VOORZITTER
STUDIEVERENIGING MACHIAVELLI – SEP ‘15 – SEP ‘16
In dit jaar heb ik een bestuur van 7 mensen aangestuurd. Met name het omgaan met
verschillende persoonlijkheden was een flinke uitdaging. Daarnaast moest ik als voorzitter
contact onderhouden met uiteenlopende externe partijen.

VOORZITTER
FACULTEITSVERENIGING FACULTEIT MAATSCHAPPIJ- EN
GEDRAGSWETENSCHAPPEN – SEP ‘15 – SEP ‘16
Tijdens hetzelfde studiejaar was ik tevens de voorzitter van de overkoepelende
faculteitsvereniging. Veel tijd ging zitten in alle beslommeringen rond de verhuizing van de
faculteit naar Roeterseiland. Ik heb veel overleg gepleegd met de decaan en zijn staf. Daarbij
moest ik rekening houden met de verschillende belangen van de studieverenigingen.
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