
brengt beweging 
 

 

Hier ben ik goed in 

Ik kan scherp analyseren, de 

verbinding leggen tussen 

mensen, kritisch zijn en 

openingen vinden. Ook ben ik 

goed in organisatie-

ontwikkeling, en het 

faciliteren en opstellen van 

strategie en beleid. 

Zo breng ik beweging 

Met een open houding, 

onderzoekende blik en 

creatieve geest leg ik snel 

patronen en tegenstellingen 

bloot in een team of 

organisatie. Vervolgens ga ik 

samen op zoek naar 

pragmatische en duurzame 

oplossingen. 

CV 
 

Eefke Klok 
 

 

Persoon/contactgegevens 

02-04-1992 

eefke@jongehonden.com 

06 22 71 94 43 

www.jongehonden.com 

 

 

http://www.jongehonden.com/
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Werkervaring 

Teambegeleider Hybride Werken, Prorail  
aug‘21 – heden 

Als teambegeleider bij Prorail, begeleid ik verschillende teams binnen Prorail in het eigen 

maken van hybride werken. Aan de hand van een aantal dialogen gaan we in gesprek 

over het concept Hybride Werken, de toepassing in de dagelijkse praktijk en maken we 

concrete afspraken over hoe men wilt samenwerken de komende tijd.  

 

Projectleider FM faculteit, Politiedienstencentrum  
jan ‘21 – heden 

Als projectleider ben ik verantwoordelijk voor het opzetten en inrichten van een centrale 
plek voor leren & ontwikkelen binnen de Dienst Facility Management, een nieuw thema 
waarvoor momenteel niks van structurele aard is ingericht. Ik doe onderzoek naar de 
behoefte, maakt een plan van aanpak en begeleid in de uitvoering richting het opzetten 
van een faculteit op het gebied van leren en ontwikkelen voor de dienst Facilitiy 
Management. 

Adviseur organisatieontwikkeling Politie Eindhoven 
Jan ’21 – juni ’21 

Als adviseur organisatieontwikkeling begeleid ik de basisteams van het District 

Eindhoven in de ontwikkeling richting een nieuwe manier van werken. Dat doen we op 

drie manieren: concretisering van het concept ‘dynamisch werken’, structuren van het 

ontwikkeltraject, en begeleiding/coaching van het managementteam. Tevens hou ik me 

bezig met strategieontwikkeling, productontwikkeling, luisteren, vragen, draagvlak 

creëren, en het opzetten van interventies. 

Adviseur organisatieontwikkeling DRIO Oost-Brabant 
Okt ‘19 – dec ‘20 

Aan de hand van creatieve sessies, onverwachte koffiemachinegesprekken en veel 

doorvragen hielpen we de informatieorganisatie van de Eenheid Oost-Brabant in het 

samen ontdekken van hun bestaansrecht en de waarde van het gesprek. We hebben 

gezamenlijk een collectieve koers vormgegeven: genaamd de DRIOLOOG. Daarnaast  

vervulden we een vrije rol om zo in te kunnen springen op de momenten dat verheldering, 

de kritische vraag of de advocaat van de duivel het meest nodig waren. 

Facilitator VluchtelingenWerk Oost-Nederland 
Mrt ‘19 – juli ‘20 

Het landelijke programma 'Wake up your mind' van VluchtelingenWerk heeft als doel 

wederzijdse integratie te bevorderen tussen jongeren. Voor dit programma heb ik alle 

bijeenkomsten ontworpen, gefaciliteerd en geëvalueerd. Door de juiste omgeving te 

creëren, passende werkvormen te ontwikkelen en in te spelen op de doelgroep, hebben 

we het maximale uit de jongeren proberen te halen en hen een mooie tijd bezorgd. 

Directiesecretaris Facility Management Staf Korpsleiding Politie 
Mei ‘19 – sept ‘20 

Als directiesecretaris was ik de rechterhand van de directeur, en adviseerde en 

ondersteunde ik het management van de directie Facility Management (FM) bij de staf 

korpsleiding in Den Haag. Ik had een verbindende rol binnen én buiten de directie FM, 

met als doel om een bijdrage te leveren aan de visievorming bij de directie en de 

optimalisering van de kwaliteit van het beleid. Ik agendeerde onderwerpen, zorgde voor 

de juiste besluitvorming,  was sparringpartner. organiseerde bijeenkomsten en zorgde 

voor verslaglegging.  
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HR-Adviseur TeamAlert 
Okt ‘18 – mrt ‘19 

Als HR-adviseur ondersteunde ik TeamAlert op het gebied van HR en 

organisatieontwikkeling. Zo ontwikkelde en implementeerde ik een nieuw 

opleidingsbeleid, ontwierp ik een format voor de beoordelingsgesprekken, deed ik een 

salarisbenchmark en was ik als leidinggevende verantwoordelijk voor de backoffice en 

haar medewerkers. 

Interim-Manager Screening Bevolkingsonderzoek Oost 
Sept ’17 – mei ‘18 

Als interim-manager screening was ik verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding aan 50 

röntgenlaboranten binnen de borstkankerscreening. Als interim-manager, lag mijn focus 

op het vertalen van de gewenste organisatieontwikkeling naar de dagelijkse praktijk.  

 

 

Korte projecten 

Facilitator, verscheidene (management)teams , aug ‘20 – heden 

 

Creatief team, Team BIO Politiedienstencentrum, aug ‘20 – dec ‘20 

 

Ontwerp intakeproces Team BIO, Politiedienstencentrum, jun 20’ – aug 

20’ 

 

Advies gebiedsgericht werken Gemeente Amsterdam, april ‘19 – mei ‘19 

 

Opstellen vrijwilligersbeleid Stichting Wandelnet, aug ‘18 – nov ‘18 

 

Ontwikkeling missie en visie GAPPH Vastgoedbeheer, aug ‘18 – okt ‘18 

 

Zelf het bedrijf runnen 

Mede-eigenaar Jonge Honden,  teamondernemer, jan ‘20 - heden 

 

Team Werving,  nov ‘19 – heden 

 

Team Academie,  intern opleidingstraject, jun ‘18 – nov ‘19 

  

Training  

Groepsdynamieken 
Gegeven door Els Stein (SIOO), 2020 

Systeemdenken: organiseren & samenwerken 
SIOO, 2019  
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Modereren 
Nederlands Debat Instituut, 2019  

Leiderschap & Management 
Gegeven door Krauthammer, 2018 

 

Opleidingen 

Master Organisatie, Verandering en Management 
Universiteit Utrecht, 2015 - 2016 

Bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap 
Universiteit Utrecht, 2011 – 2015 

 

En ook 

Buddy bij Buddy to Buddy Utrecht 
Feb ‘20- heden 

Als buddy ben ik gekoppeld aan een nieuwkomer met een minimaal sociaal netwerk in 

Nederland 

 

Referenties  

Wanneer je graag iemand anders over mij wilt spreken, dan kan dat natuurlijk. Laat het 

me even weten, dan link ik jullie.  

 

 Contactgegevens 
 

06 22 71 94 43 

eefke@jongehonden.com 

www.jongehonden.com  

http://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 
 
 
 
 
 
Wanneer er nog vragen of onduidelijkheden zijn dan 
kan er te alle tijde contact opgenomen worden. 
 
Jonge Honden 
Berlijnplein 524 
3541 CN Utrecht 

 

Jonge Honden 

Berlijnplein 524 

3541 CN Utrecht 

www.instagram.com/dejongehonden  

www.facebook.com/dejongehonden  

www.linkedin.com/company/jongehonden  

mailto:info@jongehonden.com
http://www.jongehonden.com/
https://www.linkedin.com/company/jongehonden/
https://www.facebook.com/dejongehonden/
https://www.instagram.com/dejongehonden/
http://www.instagram.com/dejongehonden/
http://www.facebook.com/dejongehonden/
http://www.linkedin.com/company/jongehonden/

