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Hier ben ik goed in

Boban
Braspenning

Versimpelen, verbinden,
inspireren, enthousiasmeren,
analyseren, schrijven.

Persoon/contactgegevens
06-10-1994
boban@jongehonden.com
06 55695747
www.jongehonden.com

brengt beweging

Zo breng ik beweging
Ik ben nieuwsgierig, kritisch en
creatief. Met mijn scherpe
pen en analytisch vermogen
leg ik de link tussen het
aardse en abstracte. Op die
manier leg ik de verbinding en
breng ik verandering teweeg.

Werkervaring
Junior Projectleider Flevoland

Jun’ 20 – Heden
Op een nieuw testterrein bundelen Het Nederlands Lucht en Ruimtevaart Centrum, de
Duits-Nederlandse Windtunnels en de Rijksdienst voor Wegverkeer hun krachten om
Flevoland tot dé Europese hotspot voor Smart Mobility te maken. Als junior projectleider
verbind ik partijen uit het bedrijfsleven, de wetenschap en de overheid om dit project te
realiseren. Zo help ik Slimme en Schone voertuigen op weg.

Onderzoeksjournalist Follow the Money

Jan’ 18 – Nov’ 18
Als journalist bij Follow the Money heb ik artikelen geschreven over banken, economie en
financiële vernieuwing. Ik ondersteunde mijn stagebegeleider bij het schrijven van
stukken, zoeken van bronnen en het onderhouden van contacten. Als journalist heb ik
mijn schrijf- , netwerk- en onderzoeksvaardigheden ontwikkeld en geleerd onder hoge
tijdsdruk te werken.

Student-assistent Universiteit Utrecht

Sep’ 17 – Nov ’ 18
Als student-assistent heb ik dr. Prof. Eugène Loos ondersteund met zijn onderzoek naar
het effect van stockfoto’s bij advertenties van pensioen- en verzekeringsfondsen op
ouderen. Ik heb geholpen bij de inrichting van het onderzoek, het afnemen van interviews
en het verwerken van de resultaten. Tevens ondersteunde ik hem bij het voorbereiden van
vergaderingen en colleges.

Auteur ‘Het Bankenwezen: Een waargebeurd sprookje’

Feb’ 16 – Heden
Als student heb ik een kinderboek over banken gemaakt. Dit verhaal heb ik
gepresenteerd in de Utrechtse Stadsschouwburg en in Koninklijk Theater Carré voor
bijeenkomsten van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), OnsGeld
en het Sustainable Finance Lab (SFL). Dit drie jaar durende project is bewijs van mijn
creativiteit, vertaalkracht en analytisch vermogen

Korte projecten
Journalist Het Financieele Dagblad

Mei 20 – Jun’ 20
Ik heb als tijdelijke kracht aan de nieuwstafel van het Financieele Dagblad meegedraaid.
Als zelfstandig ondernemer schreef ik ten tijde van corona een maand lang stukken over
de actualiteiten in de markt en politiek.

Opleidingen
Master Toegepaste Ethiek
Universiteit Utrecht, 2018 - 2019

Master Bestuurskunde: Communicatie, beleid & Management
Universiteit Utrecht, 2017 - 2018
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Premaster Filosofie: Macht en Onmacht van de Markt
Universiteit Utrecht, 2016 – 2017

Bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap
Universiteit Utrecht, 2013 - 2016

En ook
Lid Finance and the Common Good - Sustainable Finance Lab

Sep’ 19 – Heden
Een programma waarin young professionals uit de financiële sector zich intensief
bezighouden met actuele discussies over de financiële wereld op het snijvlak van politiek,
filosofie, cultuur, economie en bestuur.

Zanger, Muzikant, Liedschrijver - MomentOpnames

Sep’ 17 – Heden
MomentOpnames maakt cabareteske liedjes die niet meer uit je hoofd gaan en je hart
veroveren. Je kunt ons kennen van het studentenlevenslied over studieschuld: ‘Ome DUO’
en staan in de halve finale van het Amsterdams Studenten Cabaret Festival.

Bronzen Medaille der Maatschappij

Aug’13 – Heden
Onderscheiding van de Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen,
opgericht te Amsterdam 1767. Ter beloning van de op 8-7-2013 getoonde bijzondere
verdienste bij de redding van iemand, die in levensgevaar verkeerde.

Contactgegevens
06 55695747
boban@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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