CV

Hier ben ik goed in

Pepijn
Hubers

Op een creatieve, sociale en
ondernemende manier beweging
brengen in organisaties, mensen
of projecten.

Persoon/contactgegevens
01-05-1991
pepijn@jongehonden.com
06 12 26 99 16
www.jongehonden.com

brengt beweging

Zo breng ik beweging
Door altijd op zoek te gaan naar
hoe werk beter, leuker of mooier
kan. Als nieuwsgierige
ontwikkelaar breng ik ideeën
samen en overzie ik snel ‘the
bigger picture’.

Werkervaring
Business Developer Mansystems
Okt ‘20 - heden
Mansystems biedt haar klanten low-code en no-code softwareoplossingen binnen Mendix. De snelheid
waarmee hun klanten kunnen innoveren zorgt voor problemen in het implementatieproces. Miin
opdracht is om de klantbehoeften op te halen en proposities te ontwikkelen waarmee Mansystems
haar klanten vanaf 2021 beter kan bedienen.

Projectleider jongerenparticipatie Energietransitie gemeente Assen
Okt ‘20 - heden
Samen met onze partner Swipocratie betrekken we jongeren bij de energietransitie in de gemeente
Assen. Swipocratie is een online participatietool waarmee we jongeren op een makkelijke, snelle en
visuele manier bereiken. Ik ben verantwoordelijk voor de invulling en communicatie van de campagne.

Organisator & facilitator digitale Duurzaamheidstour VSG
Jun ’20 - heden
Voor de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) faciliteer en ontwerp ik de ‘digitale duurzaamheidstour’.
De tour bestaat uit meerdere online sessies met als doel om ambtenaren, verenigingsondersteuners en
andere sportprofessionals te informeren, inspireren en activeren rondom het verduurzamen van
sportvastgoed.

Assetmanager Vastgoed Sport & Onderwijs Gemeente Haarlem
Sep ’19 – Sep ‘20
Als Assetmanager Vastgoed met de portefeuille Sport & Onderwijs treed ik namens de gemeente op als
eigenaar van het sport- en onderwijsvastgoed. Ik ben contactpersoon voor huurders, begeleid het inen uit beheer nemen van nieuwe objecten en anticipeer op beleid van de verschillende
beleidsafdelingen.

Projectleider medewerkersparticipatie Rijkswaterstaat
Mei ’19 – Sep ‘19
Samen met onze partner Swipocratie rollen we bij Rijkswaterstaat een nieuwe vorm van
medewerkersparticipatie uit. Doormiddel van onze Swipocratie tool kan de ondernemingsraad van
Rijkswaterstaat op een vernieuwende manier opinie en informatie ophalen bij haar achterban om zo
tot betere besluitvorming te komen.
http://www.jongehonden.com/swipocratie

Projectleider bewonersaanpak 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 én
maakte ik een actieplan voor nieuwe fietsstimuleringscampagnes.

Organisator & facilitator ontwikkeldag Woningcorporatie WoCom
Mrt ’19 – Apr ’19
Woningcorporatie WoCom bevindt zich in een groot verandertraject. Samen met een collega jonge
hond organiseerde ik een grote teamdag voor de hele organisatie waarbij we thema’s als eigenaarschap
en samenwerken concreet maakten door middel van verschillende werkvormen en opdrachten.
https://www.jongehonden.com/portfolio/wocom/

Projectleider placemaking stationsgebied gemeente Bunnik
Apr ‘18 – Apr ‘19
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Er ligt een grote ambitie bij de gemeente Bunnik om het stationsgebied om te toveren tot een
belangrijk regionaal knooppunt. In samenwerking met bedrijven, bewoners en organisaties uit het
stationsgebied werkte ik constant aan het gezamenlijke belang om het stationsgebied aantrekkelijker
en levendiger te maken.
https://www.jongehonden.com/portfolio/bunnik

Campagneleider NAP 200 jaar Rijkswaterstaat
Nov’17 – Mrt ‘18
In 2018 vierde Rijkswaterstaat het 200-jarig bestaan van het Normaal Amsterdams Peil (NAP). Als
campagneleider schakelde ik tussen verschillende afdelingen en externe partijen waarmee we een toffe
bewustwordingscampagne opleverden. Kerst op de taart: een uitgebreid item over het NAP in het NOS
achtuurjournaal!
https://www.jongehonden.com/portfolio/rijkswaterstaat/

Zelf het bedrijf runnen
Jonge Honden Academie, academie manager, sept ’18 – heden
Mede-eigenaar Jonge Honden, teamondernemer, okt’ 19 - heden

Training
Leiderschapstraject
Krauthammer, 2019

Modereren
Nederlands Debat Instituut, 2019

Persoonlijk Leiderschap
The Discovery Company, 2018

Juniors Journey
Jonge Honden Academie, 2018 - 2020

Opleidingen
Master International Economics & Business
Business Development & Entrepreneurship
Universiteit Utrecht, 2014 – 2015

Pre-master International Economics & Business
Universiteit Utrecht, 2013 – 2014

Exchange Semester
Stockholm University, 2012 – 2013
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Bachelor Sociale Geografie & Planologie
Universiteit Utrecht, 2010 - 2013

En ook
Contentmarketeer & eigenaar van Oostenrijk TV
Jun ’16 - heden
Met Oostenrijk TV maken we online (video)content en online marketingcampagnes ter promotie van
Oostenrijkse toeristische regio’s. De ideale ‘side hustle’ om véél in de bergen te kunnen zij en een hoop
ervaring op te doen met contentmarketing, facebook- en instagrammarketing, Mailchimp campagnes
en Wordpress.

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
06 122 699 16
pepijn@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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