
brengt beweging 
 

 

Hier ben ik goed in 

Anderen enthousiasmeren! 

Met een beschouwende blik 

verbind ik mensen en 

projecten aan elkaar. Ook 

voel ik aan wat een 

organisatie of iemand nodig 

heeft en ga dan over tot 

actie. 

 

Zo breng ik beweging 

Ik ben een nieuwsgierige 

optimist die in oplossingen 

denkt. Door spontaan 

persoonlijke gedachtes in een 

groep te gooien, ontstaan 

vaak verfrissende gesprekken 

en komen we tot nieuwe 

ideeën. 

CV 
 

Ike Stolk 
 

 

Persoon/contactgegevens 

Ike@jongehonden.com 

www.jongehonden.com 
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Werkervaring 

Projectadviseur duurzaamheid de Nationale Politie 
Feb’ 19 – heden 

Binnen het Knooppunt Duurzaamheid werk ik aan uiteenlopende projecten met allemaal 

hetzelfde doel, namelijk duurzaamheid verankeren in beleid en verder brengen in de 

organisatie. Dit doe ik door verschillende projecten te trekken maar ook door gevraagd 

en ongevraagd advies te geven over kansen die ik zie of behoeftes die ik aanvoel vanuit 

het team.  

• Onderdeel van het Knooppunt Duurzaamheid, o.a. door het organiseren en 

begeleiden van het brede knooppunt overleg, faciliteren webinar, meekijken op 

communicatie uitingen en gevraagd en ongevraagd advies geven over kansen 

voor duurzaamheid.  

• De uitwerking van de visie op duurzaamheid in verschillende routekaarten 

waaronder de routekaart vervoer.  

• Procesbegeleider van de routekaart Facilitaire services, geweldsmiddelen en 

uitrusting en operationele middelen (organiseren stuurgroepen, projectgroepen, 

afstemming inhoud van de routekaart, verbinden van trajecten en aanjagen van 

de uitwerking)  

• Zijdelings betrokken bij trajecten als CO2-voetprint, circulariteit, verduurzaming 

PA, uitwerking visie op duurzaamheid in structuur van routekaarten en 

doelstellingen met de bril op van de routekaart FS, G&U en OM.  

• Het breder verankeren van duurzaamheid in het inkoopbeleid (afstemming MVI 

ambities en monitoring)  

 

www.jongehonden.com/politie-2 

Project- en communicatieadviseur Platform Duurzame Huisvesting  
Jan’18 – Jan’20 

Adviseren over de inhoud en praktische inrichting van het platform, aansturen van het 

projectteam,  opstellen communicatiestrategie, beheren van het aanbod van het 

platform.  

 

www.jongehonden.com/platformduurzamehuisvesting  

Onderzoeker inventariserend onderzoek Materialenpaspoort  
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
Aug’18 – Mei’19 

Verantwoordelijk voor het onderzoek naar het realiseren van een materialenpaspoort in 

Nederland als onderdeel van de transitieagenda Circulaire Bouweconomie 2050. 

Uitvoeren van het onderzoek, organiseren van een brainstormsessie, interviews afnemen 

met bouwdeskundigen en opstellen adviesrapport.  

 

www.jongehonden.com/materialenpaspoort  

Onderzoeker Uniforme meetmethode circulair bouwen  
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
Juni’18 – okt’18  

Verantwoordelijk voor het onderzoek naar een Uniforme Meetmethode Circulair Bouwen 

als onderdeel van de transitieagenda Circulaire Bouweconomie 2050. Opstellen 

onderzoeksproces, interviews afnemen met experts, opstellen van rapportage.  

 

www.jongehonden.com/rvo  
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Verkenner Transitieteam Circulaire Bouweconomie  
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland  
Juli’17 – okt’17  

Verantwoordelijk voor het onderzoek naar een effectieve inrichting van het 

Transitieteam Circulaire Bouweconomie (CBE). Analyse van achtergrond, motivatie en 

inbreng van de teamleden, analyse van de samenwerking van het team, opstellen 

whitepaper met visies van het team op het onderwerp. 

 

www.jongehonden.com/rvo-circulairebouw  

 

Communicatiemedewerker Gemeente Nieuwegein 
Jan’17 – okt’17  

Meewerken aan de interne en externe informatievoorziening, strategie voor het bereiken 

van inwoners en ondernemers bedenken, schrijven van webteksten, contactpersoon voor 

de pers.  

 

www.jongehonden.com  

 

Stage CSR en Environmental strategy KLM 
Mrt’16 – aug’16 

Ondersteuning van diverse projecten, zoals de Dow Jones Sustainability Index (DJSI) en 

het CO2-compensatieprogramma. Communicatie-uitingen verzorgd (o.a. webcontent, 

social media post, persberichten) voor klmtakescare en meegewerkt aan het verder 

doortonwikkelen van partnerships met o.a. UNICEF. 

Student-assistent Universiteit van Amsterdam 
Feb’14 – jan’16 

Ondersteunen van de studieadviseurs en beleidsmedewerkers, het organiseren van 

studievoorlichtingen, contact opzetten en onderhouden met studentvoorlichters, social 

media kanalen beheren en informatievoorziening naar (toekomstige) studenten 

Communicatiewetenschap. 

Stage Productie Dahl/Blazhoffski TV 
Feb’13 – heden 

Meegewerkt aan de productie van de televisieprogramma’s: Keuringsdienst van Waarde 

en De Rekenkamer voor de KRO en de productie van nieuwe televisieformats. 

 

Korte projecten 

Onderzoeker Leefomgevingsvisie Gemeente Alphen aan de Rijn, 

okt’2017 

 

Communicatieadviseur Internat. Zorgcongres HIMSS’18, nov’17 – jun’18 

 

Organisator Dutch Green Building Week voor RVO, juli’18 – sept’18  

 

Communitymanager Energieslag voor RVO, juli’18 – mei’19 
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Zelf het bedrijf runnen 

Vennoot Jonge Honden, ondernemer, nov ‘19 – heden 

 

Informatiemanager, nov ‘19 – heden 

 

Marktonderzoeker, nov’19 - heden 

 

Teamlid werving en selectie, aug’17 – dec’18  

 

Training  

Leiderschap en Management 
Gegeven door Krauthammer, 2019  

Collegereeks Circulaire economie 
o.l.v. Jan Jonker (Vakmedianet), 2018-2019 

Persoonlijk leiderschap  
Gegeven door Team Academy, 2018  

Juniors Journey: Effectief communiceren, Acquisitievaardigheden,  
Jonge Honden Academie, 2017-2019  

 

Opleidingen 

Master Business Administration - Marketingtrack 
Universiteit van Amsterdam, 2014 - 2016 

Summer School   
Fudan University Shanghai, 2014 

Bachelor Communicatiewetenschap 
Universiteit van Amsterdam, 2010 - 2014 

 

En ook 

Sociaal ondernemer Enactus UvA 
2015 – 2016 

Het mede-runnen van een eigen sociale onderneming, deelnemer aan het Social Startup 

programma van Enactus en vertegenwoordigen van Enactus UvA in het presentatieteam 

tijdens de nationale competitie in de Jaarbeurs Utrecht. 

PR medewerker Amsterdams Studenten Festival 
2014  
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Theatermedewerker International Documentary FilmFestival (IDFA) 
2013 - 2015 

 

Referenties  

Menno Brouwer 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

Ingelou Sybrandij  
Coördinator Duurzaamheid bij de Politie 

 

De contactgegevens kunnen bij mij worden opgevraagd.   
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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  
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