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Hier ben ik goed in

Nine Corten

Plannen, overzicht bewaren,
contact leggen en
onderhouden,
oplossingsgericht werken,
enthousiasmeren.

Persoon/contactgegevens
31-10-1994
nine@jongehonden.com
06 48481934
www.jongehonden.com

Zo breng ik beweging
Met veel energie pak ik een
project aan. Ik ben sociaal,
heb een positieve instelling en
ben een sterke teamspeler. Ik
pak een project
gedisciplineerd aan en ben
een echte planner. Het beste
uit anderen halen is voor mij
het mooiste wat er is.

brengt beweging

Werkervaring
Projectsecretaris Van Deventerlaan 50 (VDL50) (Politie)

Sept '20 – heden
Als projectsecretaris ondersteun ik het projectteam en de voorzitters van acht tafels en
hun leden die zich bezighouden met het project VDL50, een groot en innovatief
bouwproject. Mijn taken zijn onder andere: het adviseren en annoteren van de agenda
van de tafels, het organiseren en inplannen van overleggen en het verzamelen van
stukken, het ondersteunen en adviseren van de voorzitters en het bewaken van de acties.
Ook wordt er van mij gevraagd creatief mee te denken in alle sessies die worden
georganiseerd.

Hulplijn- en Beleidsmedewerker, Expertisebureau Online
Kindermisbruik (EOKM)
Nov '19 – aug '20
Als hulplijnmedewerker bij Helpwanted.nl gaf ik, zowel via chat als telefonisch, advies
aan kinderen, jongeren, ouders en docenten omtrent online seksueel misbruik. Daarnaast
mocht ik meedenken over het beleid dat werd gevoerd, met name rondom social media.

Orthopedagoog/Interventiecoach, Gemeente Amsterdam

Aug '18 – juni '19
Tijdens mijn masterstage vervulde ik de rol van begeleider/coach van kinderen tussen 5
en 12 jaar met grensoverschrijdend en/of agressief gedrag. Daarbij was ik
verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van op maat gemaakte
gedragsinterventies en onderhield ik contact met alle betrokken partijen rondom het
kind, zoals school, verschillende hulpverleningsinstanties en politie.

Productie-assistent & Freelancer, NOS
Dec '16 - okt '19
Voor verschillende projecten en programma’s, zoals Serious Request en de Provinciale
Staten Verkiezingen vervulde ik de rol van productie-assistent. Ik was in deze rol onder
andere verantwoordelijk voor het maken van draaiboeken, bewaken van de planning,
tevens was ik budgetverantwoordelijk en droeg ik de zorg voor het begeleiden zowel
artiesten, presentatoren als externe partijen.

Korte projecten
Regie-assistent, De Kleine Komedie Amsterdam, 4 mei '19

Opleidingen
Master Forensische Orthopedagogiek
Universiteit van Amsterdam, 2017 - 2019

Psychology & Criminological Psychology
Southampton University, jan 2017 - jun 2017

Minor Jeugd en Recht
Universiteit van Utrecht, 2015 - 2016
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Bachelor Pedagogische Wetenschappen
Universiteit van Utrecht, 2013 - 2016

En ook
Onderzoek cybercrime 'sexting' aan de Universiteit van Amsterdam
Sept '17 – aug '19
Voor mijn masterscriptie deed ik onderzoek naar ‘sexting’; het ontvangen, versturen en
doorsturen van seksueel getint beeldmateriaal. Beoordeling: 8,5

Voorzitter Introductiecommissie bij Algemene Utrechtse Studenten
Roeivereniging (A.U.S.R.) Orca

Aug '17 – aug '18
Als voorzitter van de Utrechtse Introductie Tijd (UIT-) commissie, was ik verantwoordelijk
voor het verloop van de UIT-week voor de roeivereniging. Ik leidde een commissie van
tien man en onderhield contact met de hogeschool, universiteit, gemeente, brandweer
en politie over de gang van zaken en eventuele voorvallen. Ik was verantwoordelijk voor
onder andere promotie, budget (35.000 euro) en acquisitie en heb geleerd overzicht te
bewaken en beslissingen te nemen.

Assistent bij NOS Open Studio

Okt '11
De NOS organiseerde bij het Thialf stadion in Heerenveen een NOS Open Studio waar
bezoekers kennis konden maken met het vak van verslaggever of presentator. Ik was
verantwoordelijk voor de werving van bezoekers bij de Open Studio. Vervolgens
verzorgde ik de begeleiding van kinderen en volwassenen bij de opnamen van korte
studiofilmpjes en regelde ik de deelname van de Nederlandse schaatsers en plande ik
hen per dag in.

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 48481934
nine@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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