CV

Hier ben ik goed in

Anne Kamp

Ontwerpen, visualiseren (van
complexe informatie),
organiseren, verbinden en
presenteren.

Persoon/contactgegevens
08-11-1991
anne@jongehonden.com
06 44 77 69 61
www.jongehonden.com

brengt beweging

Zo breng ik beweging
Ik breng beweging als
creatieve katalysator. Als
ontwerper (architect) ben ik
gewend complexe
uitdagingen aan te pakken en
bekijk ik de wereld nét even
anders. Ik durf
verantwoordelijkheid te
nemen, ben kritisch met oog
voor detail, maar verlies het
grotere geheel nooit uit het
oog.

Werkervaring
Ontwerp gesprekstool ‘anders organiseren’ - VO-Raad

Sept ‘20 – heden
Voor het programma Voortgezet Leren van de VO-Raad ontwerp ik een gesprekstool die
een out-of-the-box gesprek tussen onderwijsprofessionals moet aanwakkeren. Ik
organiseer en faciliteer creatieve (ontwerp)sessies met eindgebruikers om
ontwerpcriteria op te halen en de tool te testen en werk het concept uit tot een definitief
ontwerp. Ik trek het ontwerp(proces) van a tot z en lever binnen een paar maanden een
gesprekstool op die past bij de behoeftes van de VO-Raad en de eindgebruiker.

Communicatieadviseur DiS Geo – Ministerie van BZK / ICTU

Mei ’19 – Sept ‘20
Als communicatieadviseur bij het programma Doorontwikkeling in Samenhang van de
Geobasisregistraties (DiS Geo) houd ik me bezig met het opzetten van de
communicatiestrategie, het laden van het “merk” DiS Geo en het organiseren van (online)
evenementen. Ik organiseerde verschillende werksessies om de missie en visie scherp te
krijgen en maak communicatieproducten om het verhaal te verspreiden. Hierbij maak ik
gebruik van sprekende metaforen en visualisaties om het verhaal kracht bij te zetten. In
tijden van corona hebben we in 2 weken tijd een nieuw concept opgezet met wekelijkse
online webinars en interactieve workshops.

Eigenaar en adviseur VormTaal – ZZP’er

Mei ’19 - heden
Wat gebeurt er als je principes uit de architectuur vertaalt naar een alledaags
communicatiemiddel? VormTaal is een door mijzelf ontworpen communicatietool die
praten over complexe projecten makkelijker maakt. Met VormTaal help ik organisaties in
een dagdeel grip te krijgen op hun eigen (complexe) uitdaging. www.vormtaal.com

Visueel vertaler en (grafisch) vormgever voor verschillende
opdrachtgevers van Jonge Honden
mei ’19 – heden
Een afbeelding zegt meer dan 1000 woorden. Laat staan als je deze combineert. Ik ben
ervaren in het “vertalen” van complexe informatie naar overzichtelijk vormgegeven
middelen. Dit deed ik onder andere door een beleidsdocument van 20 pagina’s terug te
brengen naar 3 voor het SVB-BGT, zorginitiatieven in de gemeente Afferden op een kaart
te visualiseren en de huisvestingsstrategie van de Politie te presenteren in een
interactieve PDF met een infographic als inhoudsopgave. Hiervoor gebruik ik
programma’s zoals Adobe Illustrator, InDesign en Photoshop.

Korte projecten
Adviseur herijking Keten OB voor de Belastingdienst, mei ‘19 – heden
Onderzoek voor Kickstad, juni ‘19 – sept. ‘19
Communicatie Merwede voor Unchain the Tigers, nov. ‘19 – feb. ‘19
Vormgever #onderwijsvernieuwers voor Berckeley Square, dec. ‘19
Ontwerp strategy game voor STORK, juni ‘19
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Assistent ontwerper bij TENBRASWESTINGA, juli ‘18

Zelf het bedrijf runnen
Interieurontwerp en uitvoering kantoor Jonge Honden Berlijnplein,
interieurarchitect, jun ’19 – feb ‘20

Trainer Geef Vorm!, aug. ’19 – heden

Training
Persoonlijk Leiderschap
Team Academy, 2019

Juniors Journey

Jonge Honden Academie, 2019-2020

Opleidingen
MSc Communication Design for Innovation
TU-Delft, 2015 – 2018

MSc Architectuur
TU-Delft, 2014 – 2018

BSc Bouwkunde

TU-Delft, 2009 – 2013

En ook
Bestuurslid – Stichting Festival Aangeschoten Wild

2014 – 2018
Festival Aangeschoten Wild is een jaarlijks muziek- en cultuurfestival in Delft (ca. 1100
bezoekers). Als bestuurslid an de stichting was ik verantwoordelijk voor de
kwaliteitswaarborging, coaching van de jaarlijks wisselende organisatie en de lange
termijnvisie van het festival.

Productieleider – Festival Aangeschoten Wild

2017 - 2018
Als technisch productieleider van twee edities van Festival Aangeschoten Wild was ik
eindverantwoordelijk voor de opbouw, productie en afbouw van het festival.

Bestuurslid – Landelijke Kamer van Verenigingen
2013 – 2014
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Fulltime bestuursjaar bij de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV), overkoepelend
orgaan van 48 studentenverenigingen in Nederland. Naast dat ik voorzitter van het
dagelijks bestuur was, vertegenwoordigde ik deze verenigingen in de (onderwijs)politiek
en (landelijke) media.

Vrijwilliger

2002 – 2016
Vrijwilligerswerk bij informatieboerderij Zorgvrij in Spaarnwoude en op verschillende
muziek- en cultuurfestivals in Delft (1 – 2 keer per jaar).

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 44 77 69 61
anne@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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