IK BEN
PEPIJN
Ik ben die creatieve, sociale en
ondernemende jonge hond die beweging
brengt in organisaties, projecten en mensen.
Geïnteresseerd in de wereld om mij heen en
altijd op zoek naar hoe het nog beter of
leuker kan. Een nieuwsgierige ontwikkelaar
die ideeën samen brengt en snel the bigger
picture overziet.

DIT BEN IK IN 3 WOORDEN
Creatief, sociaal, ondernemend.

HIER BEN IK GOED IN
Denker, doener & aanjager. Business
development, ondernemerschap,
communicatie & online media,
persoonlijke ontwikkeling.

DIT VIND IK LEUK

Wintersport, lezen, goed eten & drinken!
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ASSETMANAGER VASTGOED SPORT & ONDERWIJS
GEMEENTE HAARLEM – SEPT ‘19 – HEDEN
Als assetmanager Vastgoed met de portefeuille Sport & Onderwijs treed ik namens de
gemeente op als eigenaar van al het sport- en onderwijsvastgoed. Ik heb contact met
huurders, begeleid renovatietrajecten en stem af met de betreffende beleidsafdelingen.

PROJECTLEIDER
RIJKSWATERSTAAT – MEI ‘19 – JUNI ‘19
Samen met onze partner Swipocratie rollen we bij Rijkswaterstaat een pilot uit waarmee de
ondernemingsraad van Rijkswaterstaat op een vernieuwende manier (via de webapplicatie
Swipocratie) opinie en informatie kan ophalen bij haar achterban.

ORGANISATOR
WOCOM – MRT ‘19 – APR ‘19
Woningcorporatie WoCom bevindt zich in een groot verandertraject. Samen met een collega
organiseerde ik een grote teamdag voor de hele organisatie waarbij we thema’s als
‘eigenaarschap’ en ‘samenwerken’ concreet maakten in verschillende werkvormen.

PROJECTLEIDER
GEMEENTE BUNNIK – APR’18 – APR ‘19
Bunnik wil haar saaie stationsgebied omtoveren tot belangrijk regionaal knooppunt. In
samenwerking met bedrijven, bewoners en organisaties uit het gebied werkte ik constant aan
het gezamenlijke belang om het stationsgebied aantrekkelijker en levendiger te maken.

PROJECTLEIDER
DE VERKEERSONDERNEMING – APR’18 – DEC ‘18
De Verkeersonderneming heeft als taak om de regio Rotterdam bereikbaar te houden. Een
flinke opgave. Als ‘projectmanager fiets’ heb ik een kwalitatief onderzoek naar fietsgedrag
opgeleverd en maakte ik een actieplan voor 2019 voor fietsstimuleringscampagnes.

PROJECTLEIDER
RIJKSWATERSTAAT – NOV ’17 – MRT ’18
In 2018 vierde Rijkswaterstaat het 200-jarig bestaan van het Normaal Amsterdams Peil. Als
campagneleider schakelde ik tussen verschillende afdelingen en externe partijen en leverde ik
een toffe bewustwording campagne op. Leuke bonus: we haalden het NOS achtuurjournaal!

OPRICHTER & EIGENAAR
OOSTENRIJK TV – JUN ’16 - HEDEN
Met Oostenrijk TV maken we online (video) content en online advertentie campagnes ter
promotie van Oostenrijkse toeristische regio’s. Van conceptontwikkeling tot het uitrollen van de
online campagnes en van acquisitie tot factuur: ik ben verantwoordelijk voor het hele proces.

ZELFSTANDIG ONDERZOEKER
GEMEENTE VEENENDAAL – FEB ’16 – APR ‘16
De gemeente Veenendaal vroeg mij tijdens mijn stage in 2015 om de eerste Economische
Monitor te ontwikkelen. Na een succesvolle eerste editie huurde zij mij opnieuw in.

ONDERZOEKER
UTRECHTSE ONDERNEMERS ACADEMIE – APR ’15 – JUN ’15
Voor de Utrechtse Ondernemers Academie onderzocht ik de effectiviteit van een van hun
trainingsprogramma’s & deed ik aanbevelingen ter verbetering van het programma.
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MASTER INTERNATIONAL ECONOMICS & BUSINESS
UNIVERSITEIT UTRECHT - 2014 / 2015
Focus: social entrepreneurship & entrepreneurship education.
PRE-MASTER INTERNATIONAL ECONOMICS & BUSINESS
UNIVERSITEIT UTRECHT - 2013 / 2014
EXCHANGE SEMESTER

STOCKHOLM UNIVERSITY - 2012 / 2013
BACHELOR SOCIALE GEOGRAFIE & PLANOLOGIE
UNIVERSITEIT UTRECHT - 2010 / 2013
Focus: economische geografie.

INTERN PROJECT JONGE HONDEN
BRANDING, SOCIAL MEDIA & WEBSITE – FEB ’19 – HEDEN
Laten zien wat we doen en waar we goed in zijn, daar werk ik constant aan binnen Jonge
Honden. Ook leid ik andere Jonge Honden op in bijvoorbeeld het gebruik van LinkedIn.

INTERN PROJECT JONGE HONDEN
JONGE HONDEN ACADEMIE - MEI ’18 – HEDEN
De Jonge Honden Academie is het persoonlijke ontwikkeltraject binnen Jonge Honden! Ook
andere organisaties kunnen meedoen aan trainingen via jongehonden.com/academie.

TRAINING KRAUTHAMMER
LEIDERSCHAPSTRAJECT – ZOMER 2018
Tijdens het Leiderschapstraject heb ik getraind op thema’s als positief beïnvloeden, delegeren
en loslaten, actief luisteren, feedback geven, omgaan met weerstand en conflicthantering.

TRAINING
DESIGN THINKING – JUNI 2018
Tijdens deze tweedaagse training leerden we de basics van de design thinking methodiek. We
doorliepen de verschillende fases en oefenden met verschillende tools.
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