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Hier ben ik goed in

Laurien Albeda

Design thinking, analytisch
denken, visualiseren en het
faciliteren van creatieve
processen.

Persoon/contactgegevens
10-12-1993
laurienalbeda@jongehonden.com
06 23 45 97 19
www.jongehonden.com

brengt beweging

Zo breng ik beweging
Ik breng beweging door te
verbinden en creativiteit te
faciliteren. Als adviseur, als
onderzoeker of als
sparringspartner houd ik me
graag bezig met
maatschappelijke vraagstukken.

Werkervaring
Projectcoördinator bij Recreatiezonering Veluwe, Provincie Gelderland
Aug ’20 - heden
Als onderdeel van het projectteam voor Recreatiezonering op de Veluwe, leid ik
deelprojecten in het participatieproces van het ontwikkelen van recreatiezones op de
Veluwe. Het project heeft als doel een betere balans te creëren tussen recreatie en het
beschermen van de Veluwse natuur.

Trainer bij diverse organisaties
Sep ’19 - heden
Als trainer in Visueel Communiceren en Design Thinking heb ik onder andere trainingen
gegeven bij het Leer- en Ontwikkelplein van de Rijkscampus, de Universiteit Utrecht,
Studielink en aan docenten van het ROC Amsterdam. Door deze creatieve vaardigheden
over te dragen, help ik anderen om hun visie voor verandering waar te maken!

Klantenreis onderzoek woningcorporaties bij Heijmans
Mei ’20 - heden
In opdracht van Heijmans voer ik een onderzoek uit naar het proces van planmatige
renovatieprojecten. Samen met een andere jonge hond stelde ik een klantenreis onderzoek
op dat we met ondersteuning van het online whiteboard Miro uitvoeren. Met de uitkomsten
van deze diepte-interviews kan Heijmans haar samenwerking met woningcorporaties verder
verbeteren.

Community manager bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Sep ’19 – apr ‘20
Ik beheerde het platform Energieslag, een digitale ontmoetingsplek voor professionals die
zich bezighouden met verduurzaming van de gebouwde omgeving. Daarnaast onderzocht ik
wat de toegevoegde waarde is van het platform voor de gebruikers. Met deze input heb ik de
indeling en de uitstraling van het platform doorontwikkeld om de uitwisseling van kennis en
ideeën verder te stimuleren.

Procesbegeleider bij Brink Groep
Juli ’19 – jan ‘20
Als procesbegeleider werkte ik mee aan een tender voor de technische dienstverlening van
het vastgoed van KLM. Enerzijds bood ik praktische ondersteuning bij het project door de
logistiek en communicatie te organiseren, anderzijds dacht ik als sparringspartner mee met
de projectleider over de strategie van het tenderproces.

Korte projecten
Online facilitatie Regio West-Brabant, mei ‘20 - heden
Helpdesk Extra Handen voor de Zorg, maart ‘20 – jun ‘20

Zelf het bedrijf runnen
Team Academie, doorontwikkeling opleidingstraject, feb ‘20 – heden
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Opleidingen
Master Design for Interaction
Technische Universiteit Delft, 2015 - 2018

Master Science Communication
Technische Universiteit Delft, 2015 – 2018

Bachelor Industrieel Ontwerpen
Technische Universiteit Delft, 2011 - 2018

En ook
Energiearmoedebestrijding Drechtse Stromen
Aug ’20 - heden
Als vrijwilliger werk ik mee aan een reeks workshops om energiearmoede te bestrijden in de
omgeving van Dordrecht.

Workshopreeks Klimaatgesprekken
Feb’ 20 - heden
Om mijn eigen CO2 impact te verlagen volg ik de workshopreeks ‘Klimaatgesprekken’, waarin
ik met anderen, begeleid door twee coaches, stappen neem om mijn eigen CO2-uitstoot zo
veel mogelijk te reduceren.

Smart charging living lab
Apr ‘18
Samen met een groep trainees van Alliander nam ik deel aan de challenge van het Smart
Charging Living Lab over de toekomst van mobiliteit in de gemeente Amsterdam. Met onze
oplossing ‘Ready2Share’, dat het geleidelijk overstappen op gedeeld elektrisch vervoer in het
centrum beschreef, wonnen we de challenge. Zie ook
https://www.youtube.com/watch?v=OOEn7JBhC_g

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 23 45 97 19
laurienalbeda@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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