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Dit vind ik leuk
Mijn passie is duurzaamheid. Ik volg de
energietransitie dan ook op de voet. Via
artikelen of het beluisteren van podcasts.
Andere onderwerpen waar ik naar luister
zijn actualiteiten, voeding en comedy.
Daarnaast ben ik gek op koken, Italiaans
of Midden-Oosters.

brengt beweging

Hier ben ik goed in
Communicatie, onderzoek,
interviewen, ondernemerschap.

Zo breng ik beweging
Met mijn gedrevenheid, sterke
analytische blik en
communicatieve vaardigheden
breng ik een gezonde dosis
energie en bijt ik mij graag vast in
complexe duurzaamheidsvraagstukken.

Founder | BikeFlip

2018 – 2019
Samen met vier andere studenten heb ik tijdens mijn master de startup BikeFlip opgericht, een circulair initiatief dat
abonnementen aanbiedt op tweedehands kinderfietsen. Ik was verantwoordelijk voor het inkopen en opknappen
van de fietsen, hield de koers en planning in de gaten en stuurde waar nodig bij. Ik leerde hierbij ondernemen
volgens de lean startup methode.

Adviseur | Dunea

2018 – 2018
Om uit te zoeken op welke manier Dunea een bijdrage aan de warmtetransitie kan leveren onderzocht ik de
mogelijkheden van innovatieve manieren om gebouwen te koelen of verwarmen als gevolg van thermische
energiewinning. Mijn rol focuste vooral op de sociale gevolgen van de innovaties en de transitie. Werkzaamheden
bestonden o.a. uit een stakeholderanalyse, interviews afnemen, meedenksessies met experts initiëren, een
adviesrapport schrijven en het presenteren de resultaten aan de medewerkers van Dunea. Aanleiding voor het
onderzoek vanuit Dunea was de vraag welke rol de organisatie kon spelen om een bijdrage te leveren aan de
klimaatdoelstellingen en de RES.

Communicatie en productie adviseur | Food Cabinet

2018 - 2018
Interne communicatietaken bestonden o.a. uit het opstellen van nieuwsbrieven, het schrijven van blogs en het
bedenken van social media content. Daarnaast hielp ik ook mee met het organiseren van events, het ontwikkelen
van campagnematerialen en het lanceren en bijhouden van (online) mediacampagnes voor verschillende partijen
die bijdragen aan een duurzamer en eerlijker voedselsyteem.

Corporate communicatie | UNICEF

2015 - 2016
Tijdens deze stage hield ik mij bezig met het opstellen van persberichten, selecteren van de juiste visuele content bij
het verhaal, het ontwikkelen van een crisiscommunicatieplan en deed ik onderzoek naar het imago van UNICEF
Nederland onder journalisten.

Onderzoeker en ontwikkelaar | Enactus UvA

2014 - 2015
In het project College Greencourts werkte ik mee aan het ontwikkelen van een interactief lesprogramma voor
VMBO-scholieren over de voordelen van een gezonde en duurzame levensstijl.
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Verkoopmedewerker | SLA
Administratief medewerker | Sanquin
Barmedewerker | Café Helmers
Bedieningsmedewerker | Restaurant Meelfabriek de Zijlstroom
Fotograaf | Photolounge
Startup validation program
UtrechtInc, 2020

Master: Sustainable Development
Universiteit Utrecht, 2017 – 2020
Track; Earth System Governance
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Tijdens deze multidisciplinaire research master bestudeerde ik de strategieën die overheden, bedrijven en burgers
ontwikkelen en implementeren in hun zoektocht naar een duurzame samenleving. De focus lag op onderwerpen
zoals systeemdenken, transitiemanagement, SDGs, duurzaam ondernemen en verander- en beleidsmanagement.

Bachelor: Communicatiewetenschap

Universiteit van Amsterdam, 2013 – 2016
Minor: International Development Studies
Vier verschillende domeinen stonden centraal tijdens deze studie: corporate, entertainment, politieke en
persuasieve communicatie. Daarnaast was er veel aandacht voor statistiek- en onderzoeksvaardigheden.
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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
Jonge Honden
Berlijnplein
Berlijnplein 524
524
3541
3541 CN
CN Utrecht
Utrecht
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