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Hier ben ik goed in

Natascha
Linssen

Ik ben die bevlogen Jonge Hond
die zich hard maakt voor mens,
cultuur en planeet. Vraagstukken
creatief en analytisch benaderen,
de verbinding leggen tussen
mensen en organisaties, en teams
begeleiden in het proces; daar
blink ik het meest in uit!

Persoon/contactgegevens
10-03-1992
natascha@jongehonden.com
06 12 64 72 46
www.jongehonden.com

Zo breng ik beweging
Die vraagstukken grijpbaar maken,
sessies interactief opzetten; met
design thinking en interdisciplinair
denken prikkel ik mijn opdracht en
haar gever.

brengt beweging

Werkervaring
Onderzoeker Pilot Culturele Broedplaatsontwikkeling Provincie Utrecht
Jun ’20 – heden
In 2018 ontwikkelden de gemeenten Amersfoort en Utrecht en de provincie Utrecht het regioprofiel
“Eeuwig Jong” voor de stedelijke regio Utrecht, een samenwerkingsverband van 26 Utrechtse
gemeentes en de provincie. Een van de pijlers in dit profiel is grote dichtheid van cultuurhistorisch
erfgoed in de regio. Het regioprofiel stelde een proeftuin voor waarbinnen broedplaatsen op
erfgoedlocaties worden ontwikkeld.
Samen met een collega jonge hond onderzoek en bevraag ik dit ontwikkelproces, geleid en uitgevoerd
door DePlaatsmaker, en geef daarmee vorm aan de verslaglegging richting het ministerie van
Onderwijs, Cultuur & wetenschap (OCW) over de proeftuin.

Projectadviseur Duurzaamheid Politie
Jan ‘19 – heden
Het klimaatakkoord van Parijs heeft geresulteerd in een nationaal klimaatakkoord waarbij alle
overheidsorganisaties moeten verduurzamen; zo ook de Politie. Bij het Knooppunt Duurzaamheid:
•
Adviseer ik de coordinator over de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid die van
toepassing zijn op de visie van de politie,
•
ondersteun ik verschillende pilots om de doelstellingen te behalen,
•
ben ik de projectleider van de routekaart rondom ICT,
•
ben ik de aanjager en verbinder voor initiatieven en ideeën vanuit de medewerkers,
•
doe ik onderzoek naar veilig inzetbaarheid,
•
ondersteun ik het proces omtrent duurzame inzetbaarheid.
https://www.jongehonden.com/portfolio/politie-2/

Korte projecten
Community building Berlijnplein organisaties, Jun ’20 – Dec ’20
Berlijnpleinfestival: Er was geen reden voor contact, Jun ’20 – Sep ’20
Projectmanagement Jonge Honden > Berlijnplein, Nov ’19 – Apr ’20
DRiFT: het netwerkevent Jonge Honden, Jun ’19 – Okt ’9
Duurzame Dinsdag Politie, Jul ‘19 – Sep ‘19
Starters4communities, Sep ‘17 – Feb ‘18

Zelf het bedrijf runnen
Berlijnplein, community manager
Branding, social media, events
Mentor

Training
Leiderschapstraject
Krauthammer, 2020
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Modereren
Nederlands Debat Instituut, 2019

Design Thinking
Design Thinking Academy, 2019

Persoonlijk Leiderschap
The Discovery Company, 201

Juniors Journey
Jonge Honden Academie, 2019

Opleiding
Researchmaster Arts and Culture: Art Studies
Universiteit van Amsterdam, 2014 - 2017

Bachelor Liberal Arts and Sciences
University College Roosevelt, 2010 – 2013

En ook
Coach “Ondernemen doe je zo” bij JINC
2018
Scholieren uit het vmbo-onderwijs begeleiden en coachen in een project dat jongvolwassenen
stimuleert kritisch na te denken over hun toekomstige carrière (en eigen onderneming).

Contactgegevens
06 12 64 72 46
natascha@jongehonden.com
www.jongehonden.com

2

CV NATASCHALINSSEN

Hé hallo
Mail ons
info@jongehonden.com
Bellen gaat sneller
06 – 11 07 63 42
Of bekijk
www.jongehonden.com
Of volg ons

Jonge Honden
Berlijnplein 524
3541 CN Utrecht
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