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brengt beweging

Hier ben ik goed in
Overzicht bewaren, goed luisteren
en plezierig samenwerken met
verschillende persoonlijkheden.

Zo breng ik beweging
Door met enthousiasme de
samenwerking te zoeken en te
vinden. Samen gaan we op zoek
naar mogelijkheden, goede
oplossingen en mooie resultaten.

Werkervaring
Onderzoeker Heijmans
Mei ’20 – heden
Namens Heijmans voer ik een onderzoek uit naar de bevindingen van woningcorporaties over het
ontwikkeltraject bij planmatige renovatie. Met het onderzoek wil Heijmans in kaart brengen hoe het
gehele proces in samenwerking met corporaties kan worden verbeterd.

Onderzoeker/Secretaris Reizigersvereniging Rover
Nov ’18 – heden
Sinds eind 2018 ondersteun ik de voorzitter van Rover (Walter Etty) bij het onderzoeken van diverse
beleidsopgaven, in het bijzonder het openbaar vervoer en de woningmarkt in de provincie NoordHolland. Daarbij brengen ze belangrijke stakeholders, zoals de gemeente Zaandam, Purmerend en
Beverwijk, de provincie Noord-Holland, woningcorporatie Parteon, Staatsbosbeheer en VNO-NCW om
de tafel om gezamenlijk een regionale investeringsagenda op te stellen.

Secretaris College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
Sep ’19 – mei ’20
Als secretaris van de informatievoorziening-afdeling was 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.

Onderzoeker InteraktContour
Jul ’19 – heden
Bij zorginstelling InteraktContour onderzocht ik de meldingen over (bijna) incidenten. Het onderzoek
moest leiden tot concrete verbetermaatregelen van het huidige meldsysteem. Daarnaast analyseerde
hij op kwantitatieve en kwalitatieve wijze diverse dwarsverbanden, om eventuele incidenten in de
toekomst te voorkomen. Deze analyses werden onder andere gerapporteerd aan de directie. Hierbij
waren goede schriftelijke en redactionele vaardigheden erg belangrijk.
https://www.jongehonden.com/interaktcontour

Projectmanager Kantar
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.

Zelf het bedrijf runnen
Acquisitietijgers, Acquisitie aanjager, dec ’19 – heden
Marktonderzoek, Kwantitatief onderzoeker, dec ’19 – heden

Training
Excel Essentials
SmartenUp, 2020

Persoonlijk Leiderschap
Jonge Honden Academie, 2019
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Juniors Journey
Jonge Honden Academie, 2019 – heden

Opleidingen
Master Public Policy and Governance
Universiteit van Amsterdam, 2017 - 2018

Bachelor Politicologie
Universiteit van Amsterdam, 2013 – 2017

En ook
Bestuurslid bij Rover Amsterdam
Mrt ’19 – heden
Ten aanzien van het openbaar vervoer in Amsterdam ben ik actief bij reizigersvereniging Rover. Samen
met de andere bestuursleden staan we stil bij alles wat plaatsvindt rondom het openbaar vervoer in
Amsterdam.

Voorzitter bij Studievereniging Machiavelli
Sep ’15 – sep ’16
In dit jaar heeft Luuc een bestuur van 7 mensen aangestuurd. Met name het omgaan met verschillende
persoonlijkheden was een flinke uitdaging. Daarnaast moest hij als voorzitter de plannen en voortgang
presenteren op de ALV.

Voorzitter bij Faculteitsvereniging FMG
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.
Hiervoor waren veel overleggen met de decaan en mijn staf. Daarbij moest ik rekening houden met de
verschillende belangen van de studieverenigingen.

Referenties
Walter Etty
Reizigersvereniging Rover, 06 21 23 56 13

Nina van der Weiden
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, 06 52 75 64 75

Contactgegevens
06 50 23 29 74
luuc@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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