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Hier ben ik goed in

Marieke L’Ortye

Marketingcommunicatie,
gedragsbeïnvloeding, design
thinking, strategie,
(gebruikers)onderzoek,
visualiseren en faciliteren.

Persoon/contactgegevens
25-11-1991
marieke@jongehonden.com
06 52 63 22 04
www.jongehonden.com

Zo breng ik beweging
Mijn kennis over beïnvloeding
en design thinking zet ik in bij
het bedenken van
innovatieve oplossingen.
Ik krijg energie van het bij
elkaar brengen van mensen,
en ideeën. Ik daag dan ook
graag uit tot gebruikersgericht denken en co-creatie.

brengt beweging

Werkervaring
Design Thinker, facilitator, visualisator bij Ministerie van Defensie

jun ‘20 – heden
Ik werk mee aan de ontwikkeling van een nieuw HR-model voor Defensie. Aan de hand
van de Design Thinking-methode help ik de visie uit te werken naar een gedragen plan en
te toetsen in proeftuinen bij kazernes door het land. Ik faciliteer sessies, zet creatieve
werkvormen en onderzoeksmethoden in en vertaal complexe materie in visualisaties.

Oprichter innovatielab bij Jonge Honden

mrt ’20 – heden
In ‘het LAB’ bedenk en ontwikkel ik met twee compagnons nieuwe proposities voor Jonge
Honden. Zo lanceerden we aan het begin van de lockdown een online ‘Thuiswerk-toolkit’.
We faciliteerden interne en externe ‘Intercrisie-sessies’ om uitdagingen van deze crisis te
tackelen. Ook ontwikkelden we de ‘Digi-Heidag’ voor teamontwikkeling op afstand.
www.thuiswerktoolkit.nl | www.jongehonden.com/digi-heidag

Communicatieadviseur House of Aviation (LCSchiphol en ROC van Amsterdam)

dec ’19 – aug ‘20
Voor dit onderwijsinnovatie project rond Schiphol heb ik de communicatiestrategie
ontwikkeld. Huisstijltraject begeleid en vertaald naar middelen (o.a. video-, social-,
nieuwsbrieftemplates). Nieuwe website ontwikkeld, met o.a. toolkit voor Agile projecten.
www.jongehonden.com/house-of-aviation

Trainer bij Jonge Honden

okt ‘17 – heden
Voor de Jonge Honden Academie ontwikkelde ik de training Design Denken als Adviseur.
Ook geef ik trainingen op maat in o.a. marcom, customer journeys en persona’s.

Communicatieadviseur MedMij (programma van Min. VWS en Patiëntenfederatie)

jan ’19 – dec ‘19
Strategie voor de nationale uitrol van MedMij mee uitgezet. In mijn rol faciliteerde ik cocreatie sessies om strategie en middelen te bepalen, organiseerde ik evenementen en
ontwikkelde ik communicatiemiddelen voor ICT-leveranciers, zorgaanbieders en burgers.
www.jongehonden.com/medmij

Campagneleider Wandel naar je Werk-dag voor Wandelnet

aug ’18 – mei ‘19
Gedragsveranderingscampagne Wandel naar je Werk-dag 2019’ gecoördineerd. Ik zette
de strategie op en stuurde een team van vrijwilligers aan, waarmee ik samen campagnemiddelen ontwikkelde, partners & sponsors wierf en persaandacht genereerde.
www.jongehonden.com/wandel-naar-je-werk-dag

Communicatieadviseur Veiligheid Gemeente Utrecht

okt ’17 – okt ‘18
Interventiecampagnes verzorgd op thema’s woninginbraak, cybercrime en fietsdiefstal.
Verantwoordelijk voor alle communicatie rond Koningsdag: o.a. woordvoeringslijnen,
social- en webcontent en een app voor informatie en crowdcontrol ontwikkeld.

Projectleider Stichting Duurzame Week

jun ‘16 – dec ‘17
Samen met een compagnon was ik verantwoordelijk voor het inrichten van de
organisatie en aansturen van 6 coördinatoren met daaronder 85 gedreven vrijwilligers.

1

CV MARIEKE L’ORTYE

Overige projecten
Digitale facilitator | de Ondernemingsraad van RWS, apr ‘20 - heden
Doelgroeponderzoek en advies bewonersaanpak | Bo-Ex, aug ‘19 - dec ‘19
Online platform verduurzaming gebouwen | RVO, okt ‘18 - dec ‘18
Marketingcom. | Centraal Museum & nijntje museum, jul ‘18 - dec ‘18
Marketingcom. & workshops | RomeinenNU, jun ‘18 - okt ‘18
Social Media & Webcare | a.s.r. Verzekeringen, apr ‘15 – jan ‘17
Marketingcom. team gecoördineerd | De Daktuin, feb ‘15 - sep ‘15
Marketingassistent & customer service | John West, sep ‘13 – feb ‘15
Strategie & Concept stagiair | Evident Interactive, sep ‘12 – jan ‘13

Intern bij Jonge Honden
Vennoot Jonge Honden, mrt ‘20 – heden
Brandteam Jonge Honden, communicatie, marketing en website, dec ‘18 - heden

Training
Tekentrainingen Visual Storytelling
Gegeven door JAM Visual Thinking, 2020

Train-de-trainer: Design Thinking Facilitator

Gegeven door Design Thinkers Academy, 2019 (certificaat behaald)

Train-de-trainer: Workshops Ontwikkelen
Gegeven door Studio Pluk, 2019

Young Professionals Program (opleidingsjaar voor het adviesvak)
Gegeven door Adviesbureau Neuf & Associates, 2019 (certificaat behaald)

Adviesvaardigheden, interactief presenteren, Scrum,
projectmanagement, visueel communiceren, LEGO serious play
Gegeven door Jonge Honden Academie, 2018

Train-de-trainers: Karin de Galan Methodiek en Dialoog faciliteren
Gegeven door NJR, 2017
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Opleidingen
Master en pre-master Communicatiewetenschappen
Vrije Universiteit van Amsterdam, 2015 – 2017
•
Specialisatie ‘persuasieve communicatie’: marketing & gedragsbeïnvloeding

Bachelor Communicatie en Media Design

Hogeschool Utrecht, 2010 – 2014
•
Specialisaties: conceptontwikkeling en user experience design
•
Afstudeerproject: Design Thinking for advertising agencies
•
Cum Laude behaald met excellentiecertificaat voor innovatie

En ook
Ervaren met Adobe programma’s
InDesign, Illustrator, Spark en Photoshop

Ervaren met Design Thinking & Agile werken

Getraind Design Thinker en ervaren facilitator van (digitale) creatieve sessies waarbij ik
gebruik maak van o.a. persona’s, curstomer journey mapping, businessmodel canvas,
canban, scrum, verschillende brainstorm- en gebruikersonderzoekstechnieken.

Ervaren met online tools

O.a. Wordpress, Mailchimp, Coosto, Miro, Zoom, Teams en Mentimeter

Referenties
Ankie van Dijk

Directeur Wandelnet, 06 33 34 21 13

Harriët Gobits

Senior communicatieadviseur Gemeente Utrecht, 06 39 19 02 44

Flip Nellissen

Programma manager House of Aviation (Luchtvaart Community Schiphol), 06 51 05 11 25

Contactgegevens
06 52 63 22 04
marieke@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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