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Hier ben ik goed in

Naomi
Himmelreich

Analyseren, luisteren,
verbinden, creatief
problemen oplossen,
schrijven, structureren en
verwonderen.

Persoon/contactgegevens
23 februari 1996
naomi@jongehonden.com
06 55 08 26 93
www.jongehonden.com

brengt beweging

Zo breng ik beweging
Mijn verwondering zorgt voor
een verfrissende kijk op zaken
die ik graag overdraag op
anderen. Initiatiefrijk, proactief en ik breng graag
structuur aan. Doortastend,
door met een open houding
te luisteren naar andermans
verhaal: wat is echt nodig?
Mijn empathie helpt me
hierbij om situaties makkelijk
te doorgronden.

Werkervaring
Coördinator Actieagenda Vakantieparken Ministerie van
Binnenlandse Zaken

Okt '19 - heden
Als coördinator van de Landelijke Actieagenda Vakantieparken ben ik verantwoordelijk
voor het monitoren van de voortgang en aanjagen van projecten. Ik houd het overzicht
door contact te onderhouden met actiehouders, ondersteun bij het uitvoeren van acties
waar nodig, schrijf de tussen- en eindrapportages en verzorg de communicatie rondom
het onderwerp.

Communicatieadviseur SVB-BGT

Sep '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 bronhouders en
ondersteun ik de Werkplaats AI en Locatiedata bij GeoSamen.

Projectmedewerker Kennisland
Feb '19 – Jun ‘19
In team onderwijs werkte ik in drie verschillende projecten mee aan
onderwijsvernieuwing. Mijn taken varieerden van creatieve briefings schrijven, een kickoff event bedenken en organiseren, inhoudelijk adviseren en meedenken over
communicatiestrategie.

Korte projecten
Faciliteren online cursus voor Rijkswaterstaat, jun ’20
Training solliciteren geven aan Universiteit van Amsterdam, feb ‘20

Zelf het bedrijf runnen
Intervisie, coach, jan ’20 - heden

Training
Deep Democracy
MARA., 2020

Persoonlijk Leiderschap
Team Academy, 2020

Juniors' Journey

Jonge Honden Academie, 2019 - 2020
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Opleidingen
Master Sociology: Contemporary Social Problems
Universiteit Utrecht, 2018 – 2019

Bachelor Interdisciplinaire Sociale Wetenschap
Universiteit Utrecht, 2013 – 2017

En ook
Onderzoeker en adviseur bij Gemeente Utrecht
Okt ’18 – Mei ‘19
Ik onderzocht de vraag in hoeverre een buurtpact bijdraagt aan de gemeenschap en
participatie in de wijk Lunetten, Utrecht. Ik leerde coördineren van langdurige trajecten
en het samenbrengen van uiteenlopende visies, zowel binnen de adviesgroep alsook
tussen beleidsmakers en burger.

Raadslid bij Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht
2018 - 2019
Als raadslid adviseerde ik het faculteitsbestuur 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-, bestuurs- en raadslid bij Studievereniging Versatile,
Universiteit Utrecht

2013 – 2017
Na verschillend commissiewerk bij mijn studievereniging, werd ik een jaar lang secretaris
in het bestuur. Ik leerde hierdoor onder andere werken in een intensief
samenwerkingsverband, coördineren en probleemoplossend denken. Tot slot adviseerde
ik als raadslid het nieuwe bestuur op uitvoering van het beleid.

Referenties
Wanneer je graag iemand anders over mij wilt spreken, dan kan dat natuurlijk. Laat het
me even weten en dan link ik jullie.

Contactgegevens
06 55 08 26 93
naomi@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 Honden
Berlijnplein
524
Jonge Honden
3541
CN
Utrecht
Berlijnplein 524
3541 CN Utrecht
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