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Hier ben ik goed in

Derk Visser

Het menselijke in organisaties zien
en hier constructief mee werken;
situaties vanuit verschillende
gezichtspunten benaderen,
analyseren en dit naar concrete
acties vertalen

Persoon/contactgegevens
30-08-1993
derk@jongehonden.com
06 49 188 703
www.jongehonden.com

Zo breng ik beweging
Door situaties eerst in het geheel
te observeren en me te
verplaatsen in alle betrokkenen,
kom ik vaak snel tot de kern.
Beweging breng ik vervolgens door
kritisch te reflecteren, vragen te
stellen en snel tot actie over te
gaan.

brengt beweging

Werkervaring
Adviseur en onderzoeker Integrale Werkplekstrategie bij de Nationale Politie
Apr ’20 – heden
Als lid van de projectgroep Integrale Werkomgevingsstrategie ondersteun en adviseer ik de overige
projectleden. Dit doe ik inhoudelijk door het doen van (bureau)onderzoek en procesmatig door
bijeenkomsten en besluitvormingsmomenten vorm te geven. Ik zorg dat iedereen een actieve bijdrage
kan leveren en zich gehoord en gezien voelt in de resultaten die worden opgeleverd.

Projectondersteuner en teamcoach bij de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad van de Katholieke Scholenstichting Utrecht
Sept ‘19 – heden
Bij de Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU) ben ik als teamcoach verantwoordelijk voor de
ontwikkeling van het team(gevoel) en voor het faciliteren van momenten waarop het team een
gezamenlijke visie formuleert. Als projectondersteuner draag ik er zorg voor dat de juiste
omstandigheden worden gecreëerd waarin de daarvan afgeleide missie en strategie gerealiseerd
kunnen worden.

Adviseur en projectmedewerker ‘Icoonfietsroutes’ bij Stichting Landelijke
Fietsplatform
okt ‘19 – mei ‘20
Als adviseur ben ik verantwoordelijk voor het ontwerpen en het actualiseren van de kwaliteitscriteria
van de Nederlandse fietsroutestructuur. Daarnaast houd ik me als projectmedewerker bezig met het
ontwerpen en uitrollen van een geheel nieuwe fietsroutestructuur in Nederland, gericht op de
meerdaagse (langeafstand) vakantiefietser.

Zelf het bedrijf runnen
Happiness Officers, Chief Happiness Officer, okt’ 19- heden
Als Chief Happiness Officer ontwerp ik samen met drie collega’s kortere en langere interventies,
trainingen en werkvormen om het werkgeluk binnen Jonge Honden nog verder te vergroten.

Persoonlijke ontwikkeling, organisator en facilitator leerinterventies, nov’ 19 - heden
Samen met drie collega’s houd ik me bezig met het thema persoonlijke ontwikkeling en groei binnen
Jonge Honden. Dit doen we door intern leren te faciliteren; leren van elkaar, met elkaar en door elkaar.

Training
Programmeren in Python
NHA, 2020

Persoonlijk Leiderschap
Gegeven door André Bolland, 2019

Juniors Journey
Jonge Honden Academie, 2019- 2020

Organisatiedynamiek en Coaching
Universiteit Utrecht, 2019- 2020
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Opleidingen
Master Strategisch Human Resource Management
Universiteit Utrecht, 2017 - 2018

Master Cultuurgeschiedenis van Modern Europa
Universiteit Utrecht, 2015 – 2017

Minor Bestuurs- en Organisatiewetenschap
Universiteit Utrecht, 2014 – 2015

Bachelor Geschiedenis
Universiteit Utrecht, 2011 – 2014

Referenties
Eric Nijland
Stichting Landelijk Fietsplatform, telefoonnummer op aanvraag beschikbaar
Wanneer je graag (nog) iemand anders over mij wilt spreken, dan kan dat natuurlijk. Laat het me even
weten en dan link ik jullie.

Contactgegevens
06 49 188 703
Derk@jongehonden.com
www.jongehonden.com
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Hé hallo
Mail ons
info@jongehonden.com
Bellen gaat sneller
06 – 11 07 63 42
Of bekijk
www.jongehonden.com
En volg ons
www.instagram.com/dejongehonden
www.facebook.com/dejongehonden
www.linkedin.com/company/jongehonden

Wanneer er nog vragen of onduidelijkheden zijn dan kan er
te alle tijde contact opgenomen worden.
Jonge
Jonge Honden
Honden
Berlijnplein
Berlijnplein 524
524
3541
3541 CN
CN Utrecht
Utrecht
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