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Hier ben ik goed in

Sanne Berbé

Enthousiasmeren,
interviewen, circulariteit, van
milieubeleid iets leuks maken,
trainen, tot de kern komen

Persoon/contactgegevens
26 juli 1994
sanne@jongehonden.com
06 38820496
www.jongehonden.com

brengt beweging

Zo breng ik beweging
Beweging is voor mij het
ontdekken van nieuwe
ideeën, mensen en
gedachten. Ik breng
beweging door mensen naar
verschillende geluiden te
laten luisteren. Het liefst op
een zo avontuurlijke manier.

Werkervaring
Projectadviseur Platform Duurzame Huisvesting

Januari 2020 – heden
Platform Duurzame Huisvesting (PDH) is een samenwerkingsverband tussen branche- en
kennisorganisaties die actief zijn in de verduurzaming van bedrijfshuisvesting. Mijn rollen:
+ Ik organiseer bijeenkomsten voor alle partners
+ Ik ben verantwoordelijk voor de gehele communicatie naar buiten toe
+ Ik beheer relaties en zorg zo voor een sterke verbondenheid tussen partners
Het doel van PDH is om de transitie naar duurzaam vastgoed in Nederland te versnellen.

Onderzoeker Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

Oktober 2019 – mei 2019
Ik deed onderzoek naar de circulaire bouwsector voor de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland door o.a. aannemers, projectontwikkelaars en slopers van bouwprojecten te
interviewen. Hoe kunnen materialen van een brug of kantoor worden hergebruikt zonder
aan waarde te verliezen? Vanuit cradle to cradle perspectief onderzocht ik de
mogelijkheden van een zogenaamd materialenpaspoort.

Projectmedewerker Voortgezet Onderwijs Raad (VO-Raad)

Augustus 2019 – december 2019
In dit IT-project werkte ik aan een publiek dashboard voor samenwerkingsverbanden
tussen schoolvestigingen. Mijn rol lag hoofdzakelijk in:
+ Onderhouden relaties stakeholders (zoals DUO, ouders, ministers en schoolbesturen)
+ Ophalen van benodigde data bij stakeholders
+ Coördinatie van IT-project op inhoud (dataleveringen, communicatie en lancering)

Projectmedewerker Gemeente Amsterdam

Juni 2019 – juli 2019
Via het bureau Academie van de Stad werkte ik aan bewonersparticipatie binnen de
Gemeente Amsterdam. Het doel was om buurtbewoners inspraak geven op de
omgevingsagenda van 2020. Mijn taak was om buurtbewoners te interviewen en om de
uitkomsten in een visueel rapport te presenteren aan beleidsmakers.

Stagiaire Triodos Foundation

September 2016 – juli 2017
Waarom zijn sommige initiatieven voor een duurzame wereld veelbelovender dan
andere? Als medewerker bij Triodos Foundation waren mijn rollen hoofdzakelijk:
+ Beoordelen van projectaanvragen
+ Opzetten van interne community-platformen
+ Organisatie van het opleidingstraject voor stagiaires
+ Onderzoek naar filantropie waarbij ik een visie voor Triodos Foundation uitzette.

Korte projecten
Projectleider, Infographic ‘Duurzaam Gemeentelijk Vastgoed’ voor
Rijkdienst voor Ondernemend Nederland, jan ‘20 – apr ’20,

Zelf het bedrijf runnen
Jonge Honden Academie, chef onboarding, jan ‘20 – heden
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Trainingen
Persoonlijk Leiderschap
Team Academy, 2019

Juniors Journey (coaching, sales, energiemanagement)
Jonge Honden Academie, 2019 - heden

Facilitating Complex Problems
VUCA Canvas, 2018

Opleidingen
Master Politicologie: Global Environmental Governance (MSc)
Vrije Universiteit van Amsterdam, 2017 – 2019

Gespecialiseerd in internationaal milieubeleid. Mijn afstudeeronderzoek betrof het gat tussen de wildgroei
aan lokale klimaatinitiatieven in Nederland enerzijds, en ambitieuze overheidsdoelen anderzijds.

Bachelor Geschiedenis: Globalisering en Post-kolonialisme (BA)
Universiteit Utrecht, 2013 – 2016

Mijn focus lag op het ontstaan van hedendaagse economische afhankelijkheden op wereldwijd niveau.

+
+

Minor Bestuurs- & organisatiewetenschappen, Universiteit Utrecht, 2016
Minor International Relations, Nottingham Trent University (UK), 2015

En ook
Stagiaire Onderzoeksredactie bij Universiteit Utrecht/NTR, 2017

Als redactielid deed ik inhoudelijk onderzoek voor de productie van de NTRdocumentairereeks ‘Kasboekje van Nederland’. Ik spoorde verhalen op, nam interviews af
en leverde zo input voor de documentaire.

Vrijwilliger bij Rank-a-brand, 2017

Rank-a-Brand is een platform waar merken worden beoordeeld op duurzaamheid en
eerlijkheid. Mijn rol was om kledingmerken op verschillende criteria te analyseren.

Contactgegevens
Sanne Berbé
06 38820496
sanne@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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