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Hier ben ik goed in

Nanine Koolstra

Als ruimtelijk bestuurskundige
analyseer en benader ik
vraagstukken vanuit
verschillende perspectieven.
Ik ben een doorzetter en ga
graag nieuwe uitdagingen
aan.

Persoon/contactgegevens
31-05-1998
nanine@jongehonden.com
06 10 79 79 31
www.jongehonden.com

Zo breng ik beweging
Met mijn enthousiasme en
positieve houding breng ik
beweging, dit combineer ik
graag met een kritische blik.
Zo zal ik nooit stoppen met
bevragen en mij verwonderen.

brengt beweging

Werkervaring
Onderzoeker, Stichting Bodembeheer Nederland
December ’20 – heden
In opdracht van Stichting Bodembeheer Nederland doe ik in samenwerking met de
provincie Friesland een haalbaarheidsonderzoek naar de rol van Stichting Bodembeheer
NL bij duurzaam bodembeheer door agrarische ondernemers en de ontwikkeling van
bijbehorende verdienmodellen die gericht zijn op koolstof opbouw.

Stagiaire omgevingsvisie, gemeente Hilversum
Maart – Juli ‘20
Afstudeerstage bij team Ruimtelijke Kwaliteit binnen het programma Omgevingswet.
Combinatie van het schrijven van masterthesis en werkzaamheden uitvoeren voor het
vormgeven van de omgevingsvisie. Bij het projectteam omgevingsvisie heb ik onder
andere de eerste ronde burgerparticipatie geanalyseerd, waarbij ik de input van de
inwoners vergeleek met de bevindingen van de beleidsmedewerkers en heb ik de
samenwerking binnen het projectteam geëvalueerd.

Medewerker klantcontactcentrum, gemeente Hilversum
Mei ‘19 – April ’20
Telefonisch contact met burgers met betrekking tot het sociaal plein, belastingen,
publieke zaken, burgerzaken en vergunningen.

Korte projecten
Projectmedewerker, Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat
Maart – April ‘21
Projectmedewerker bij de zienswijzeprocedure Luchtvaartnota voor Schiphol.

Coördinator, CNV Internationaal
Februari – Maart ‘21
Coördineren van de ontwikkeling van drie educatievideo’s voor het Shiraka-programma
van The Hague Academy in opdracht voor CNV internationaal, in samenwerking met
Hustle Creatives voor de productie en montage.

Participatie adviseur, Sport en Ruimte
Januari – Maart ‘21
Als participatieadviseur heb ik het online participatie proces voor het Landgoed
Adrichem in de gemeente Beverwijk vormgegeven door middel van de tool Typeform.

Technisch facilitator, Kansfonds & Provincie Friesland
Januari – Februari ‘21
Samen met Kansfonds een interactieve online bijeenkomst georganiseerd. Waarin de
deelnemers werden geïnformeerd over het Fûns Lok op Ien, een subsidie voor sociaal
maatschappelijke initiatieven. Tijdens de bijeenkomst was mijn rol het technisch
faciliteren en modereren van de gespreksessies.
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Training
Werkgeluk

Jonge Honden Academie, 2021

Visueel communiceren
Jonge Honden Academie, 2020

Opleidingen
Master Urban Governance (Msc)
Erasmus Universiteit Rotterdam, 2019 - 2020

Bachelor Algemene Sociale Wetenschappen (Bsc)
Universiteit Utrecht, 2016 - 2019

En ook
Studiecomissie bij Erasmus Universiteit Rotterdam
Stepember ’19 – Maart ’20
Voorzitter van de commissie die, vanuit het masterprogramma Urban Governance,
sociale en studie gerelateerde activiteiten organiseert.

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 10 79 79 31
nanine@jongehonden.com
www.jongehonden.com
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Hé hallo
Mail ons
www.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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