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Hier ben ik goed in

Jonas Créton

Ik heb een (zelf-)kritische en
onderzoekende houding, een
scherpe pen en een luisterend
oor. Zowel in als voor groepen
voel ik me comfortabel en
kan ik complexe informatie
helder en doelgericht
overbrengen.

Persoon/contactgegevens
22-02-1995
jonas@jongehonden.com
06 51 68 55 69
www.jongehonden.com

Zo breng ik beweging
Beweging kost energie, maar
geeft ook energie. Met
werklust, optimisme en oog
voor detail probeer ik elke
dag het beste uit mezelf te
halen, en motiveer ik anderen
hetzelfde te doen.

brengt beweging

Werkervaring
Student-assistent History of Politics and Society
September ‘20 – juli ‘21
Als student-assistent was ik de schakel tussen mijn programmacoördinator en mijn
medestudenten. Ik werkte mee aan onderwijsverbetering door het houden van enquêtes
en opzetten van (sociale) bijeenkomsten. Zo leidde ik het onderwijsgesprek, een
feedback-dialoog tussen studenten en docenten. Ook schreef ik de maandelijkse
nieuwsbrief.
Competenties: Planning, organisatie, communicatie, facilitatie.

Beleids- en onderzoeksmedewerker Wethoudersvereniging
Februari ’20 – juni ‘20
De Wethoudersvereniging is de landelijke beroepsvereniging voor wethouders. Tijdens
mijn stage was ik medeverantwoordelijk voor het opzetten van een serie loopbaanevents
voor wethouders. Ook ondersteunde ik beleidsmedewerkers met hun dagelijkse
werkzaamheden. Daarnaast bracht ik via zelfstandig (archief-)onderzoek alle wethouders
uit de gemeente Woudrichem sinds 1900 in kaart, in het kader van het
promotieonderzoek van mijn stagebegeleider.
Competenties: Onderzoek, organisatie, sensitiviteit.

Docent-stagiair geschiedenis, onder- en bovenbouw, Jordan
Montessori Lyceum Utrecht
Januari ’19 – juli ‘19
Als leraar in opleiding gaf ik gedurende een halfjaar zelfstandig les aan één onder- en
twee bovenbouwklassen.

Training
Honourscollege Leiderschapsprogramma
Honourscollege Universiteit Utrecht, ’20 – ‘21
Aan de hand van interdisciplinaire theoriesessies, spreekvaardigheidstrainingen en
gastcolleges van leiders uit politiek, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties
ontwikkelde ik tijdens het programma een eigen visie op leiderschap en werkte ik aan
mijn persoonlijke leiderschapskwaliteiten.

Opleidingen
Master History of Politics and Society
Universiteit Utrecht, ’20 – ‘21

Master Geschiedenis: Educatie en Communicatie
Graduate School of Teaching, Universiteit Utrecht, ’18 – ‘20

Bachelor Geschiedenis
Universiteit Utrecht, ’14 – ‘17
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En ook
Student-lid Opleidingscommissie, departement Geschiedenis en
Kunstgeschiedenis, Universiteit Utrecht
’20 – ‘21
De opleidingscommissie geeft advies aan de onderwijsdirecteur over de kwaliteit van het
onderwijs op het departement. Als student-lid zette ik samen andere student-leden
verschillende enquêtes uit onder masterstudenten om zo onderwijs in coronatijd te
evalueren. Dit verwerkten we tot adviesrapporten, die we toe lichtten in bijeenkomsten.

Student-lid Board of Studies, Graduate School of Teaching,
Universiteit Utrecht
Feb ’19 – juli ‘20
Als één van de twee student-leden vertegenwoordigde ik de studentenstem in de
maandelijkse vergaderingen van het opleidingsbestuur. Ik droeg onder andere bij aan het
zelf-evaluatierapport ten behoeve van de visitatie, door met andere studenten het
studentenhoofdstuk te schrijven.

DJ en barman bij poppodium Xinix Nieuwendijk
‘11 – heden
De poptempel van het Land van Heusden en Altena draait volledig op vrijwilligers. Naast
barman en resident-DJ organiseerde hostte ik verschillende feesten en events
(oudejaarsquiz, vrijwilligersborrel, oud en nieuw-feest).

Skateboarddocent en barvrijwilliger bij Skatepark Utrecht.
’16 – heden
Als sleuteldrager ben ik om de week een avond verantwoordelijk voor kantine en het
afsluiten van het park. Daarnaast geef ik skateboardlessen aan alle leeftijden.

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 51 68 55 69
jonas@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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