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Hier ben ik goed in

Lucille Kok

Ik ben sociaal, optimistisch en
maatschappelijk betrokken.
Het zoeken naar innovatieve
manieren om bij te dragen aan
een duurzamere maatschappij
geeft mij energie. Ik sta graag
voor groepen en met mijn
enthousiasme zet ik mensen in
beweging.

Persoon/contactgegevens
07-02-1992
lucille@jongehonden.com
06 40 12 44 75
www.jongehonden.com

Zo breng ik beweging
Ik breng mensen en
organisaties in beweging door
mijn positieve kijk op dingen. Ik
denk graag in oplossingen en
breng deze in de praktijk door
ideeën samen te brengen en
doelgericht toe te werken naar
een concreet resultaat.

brengt beweging

Werkervaring
Content Manager Rijkswaterstaat
Jun ‘19 – heden
Als content manager houd ik mij bezig met het ontwikkelen van advies ter verbetering
van de kennisbank en intranetpagina’s van de interne en externe informatielijn van
Rijkswaterstaat. Hierbij ben ik verantwoordelijk voor begrijpelijke en toegankelijke
communicatie. Daarnaast ben ik als zelfstandig adviseur en community manager
aangesloten bij verschillende duurzaamheidsinitiatieven binnen de organisatie, zoals:
•
De werkgroep om beleid te ontwikkelen en advies te geven rondom de reductie
van restafval. Gezamenlijk wordt er op zoek gegaan naar bruikbare
(audio)visuele communicatie instrumenten die kunnen worden toegepast ten
baten van gedragsverandering binnen de organisatie.
•
Als community manager en communicatiedeskundige leid ik een project om door
middel van een ‘serious game’ medewerkers van Rijkswaterstaat aan te zetten
tot duurzame keuzes in hun werk en thuissituatie. Middels deze
duurzaamheidschallenge haal ik informatie op over kennis en prioritering bij
verschillende groepen medewerkers. Door activerend en interactief te
communiceren worden mensen geprikkeld om daadwerkelijk stappen te zetten.
Het organiseren van grote online evenementen maakt deel uit van deze rol.

Accountmanager en communicatie adviseur Biobite
2016 – 2019
Bij Biobite was ik de vertegenwoordiger verschillende biologische merken. Hierbij hoorde
onder andere het bijhouden van de planning, supervisie van werknemers, contact
met/recruitment van klanten, evaluatie van klanttevredenheid en tot slot de promotie en
verkoop van (nieuwe) biologische producten. Bovendien was ik verantwoordelijk voor de
content van de website en publicaties op social media.

Onderzoeker EkoRural
Feb ‘17 – Juli ‘17
Onderzoek betreffende verantwoordelijke voedselconsumptie in de context van
stedelijke ontwikkeling in Quito. Door het combineren van kwalitatieve en kwantitatieve
onderzoeksmethoden heb ik de lokale situatie goed kunnen doorgronden en een
doortastend beleidsadvies uitgebracht aan de lokale autoriteiten.

Consultancyproject bij Universiteit Utrecht
Sep ‘16 – Jan ‘17
Advies ten behoeve van het circulair aanbesteden van koffieautomaten op de
universiteit, door gebruik van zelf ontwikkelde circulariteitsindicator. Dit advies was
gericht richting het bestuur van de Universiteit Utrecht om de aanbesteding te kunnen
veranderen.

Onderzoeker Yachay Tech University
Jan ‘16 – Jun ‘16
Onderzoek over sociale duurzaamheid en inclusie in de ontwikkeling van nieuwe steden.
Het onderzoek heeft geresulteerd in een beleidsadvies gericht op het integreren van
sociaal-ecologische duurzaamheid in het ontwikkelingsplan van nieuwe steden.

Young Innovators bij Universiteit Utrecht
Sep ’15 – Jul ‘16
Project om voedselverspilling te verminderen door middel van bewustwording bij
basisschoolkinderen. Er werd gezocht naar beleidsimplementaties die moesten zorgen
voor resultaat, wat werd behaald middels een lespakket voor basisschoolleerlingen.
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Training
Juniors Journey
Jonge Honden Academie, 2021 – heden

Ondernemerschap in de creatieve sector
Daniela Fuentes, Cuenca Ecuador, 2017

Campagnevoering en openbaar spreken
ICAN Action Academy Berlijn, 2014

Opleidingen
Master Duurzame Ontwikkeling
Universiteit Utrecht, 2015 – 2017

Liberal Arts and Sciences
University College Utrecht, 2012 – 2015

En ook
Auteur van publicatie in Journal of Behavioral and Experimental
Economics
Maart ‘16
Academische publicatie: ‘In-group favouritism and social norms: Public goods
experiments in Tanzania’. Geschreven aan de hand van een onderzoeksproject gericht op
het toepassen van speltheorie om groepsaffiniteit te kwantificeren.

Columnist bij duurzamestudent.nl
Sep ’15 – Okt ‘17
Studentenwebsite gericht op duurzaamheid.

Organisator bij Taste Before You Waste
2015 – 2016
Studentengroep om voedselverspilling tegen te gaan door re-distributie en gratis
catering voor evenementen.

Mede-oprichter bij Sustainable Food Campaign
2015
Campagne om duurzame en lokale voedselsystemen op de kaart te zetten door middel
van debatten, workshops en filmavonden.

Medeoprichter bij PAX Students
Sep ’15 – Okt ‘17
Nederlandse vertegenwoordiging van ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear
Weapons); organisatie van sociale activiteiten (debatten en workshops) om bewustzijn te
vergroten.
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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 40 12 44 75
lucille@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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