
brengt beweging  

 

Hier ben ik goed in 

Ik schakel en manoeuvreer 
soepel tussen verschillende 
partijen waarbij ik de 
verbinder ben tussen praktijk 
en strategie. Het achterhalen 
van de behoefte, het 
concreet maken van ideeën 
en het aanvoelen van 
situaties gaan mij van nature 
goed af.  
 

Zo breng ik beweging 

Met mijn nieuwsgierigheid 
haal ik informatie naar boven, 
met mijn doe-mentaliteit 
breng ik actie. Ik ga uit van 
het positieve, heb lef en ben 
benaderbaar.  
 

CV 
 

Laurien Persoon 
 
 

Persoon/contactgegevens 
02-03-1991 
Laurien@jongehonden.com 
06 43806342 
www.jongehonden.com 
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Werkervaring 

Projectcoördinator Politie Eindhoven   
jan ’ 21 – Heden 
Door de gevolgen van COVID-19 zijn er geen events, horeca of voetbalwedstrijden wat van 
invloed is op de capaciteit en de manier van werken van de politie. Dit vraagt om 
verandering in de huidige structuren en cultuur. Als projectcoördinator houd ik overzicht 
op de planning, het budget en heb ik wekelijks overleg met de opdrachtgever. Daarnaast 
werk ik nauw samen met mijn twee collega’s die als organisatieveranderaars de werkgroep 
helpen om de nieuwe manier van werken samen vorm te geven.  

Coördinator Dialoog Staat van Utrecht  
Mrt ’ 20 – Heden 
De Staat van Utrecht (SvU) is een product bestaande uit een website en databank met 400 
indicatoren verdeelt over 12 maatschappelijke thema’s zoals veiligheid, mobiliteit, wonen 
en onderwijs. Ik ben verantwoordelijk voor de verbinding met de buitenwereld: afstemmen 
met communicatieadviseurs, ontwerpen van content en persberichten en het betrekken 
van verschillende doelgroepen. De SvU is een initiatief van gemeente en provincie Utrecht.  
 
Ontwerper en facilitator diverse opdrachtgevers 
April ’20 – heden 
Door COVID-19 nam de vraag naar online bijeenkomsten toe en heb ik mijn kwaliteiten om 
bijeenkomsten te ontwerpen en faciliteren veelvuldig ingezet. Ik kreeg er onwijs veel 
energie van om samen met opdrachtgevers te ontdekken wat allemaal mogelijk is op 
afstand. Een greep uit de bijeenkomsten: een jongerenbijeenkomst voor de Alopecia 
Stichting, twee informatieve avonden over vakantiewoningen in de Gemeente Apeldoorn, 
een bijeenkomst voor 90 geïnteresseerden in pleegzorg en een participatiebijeenkomst 
voor de Provincie Noord-Holland om een visieplan te ontwikkelen.  

Facilitator VluchtelingenWerk   
Mrt ’ 19 – jul ‘20 
Het landelijke programma 'Wake up your mind' van VluchtelingenWerk heeft als doel 
wederzijdse integratie te bevorderen tussen jongeren. Mijn collega Eefke en ik hebben 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.  

Projectleider Woningcorporatie Ymere  
Mei’ 19 – jun ‘20 
Woningcorporatie Ymere, stadsdeel Noord en de politie werken samen om de veiligheid 
en veiligheidsperceptie in de Van der Pekbuurt in Amsterdam Noord te vergroten. Als 
projectleider betrok ik zoveel mogelijk belanghebbenden, maakte ik het beoogde doel 
helder en ontwierp ik samen met het team de aanpak. Ik stuurde het team aan, hield de 
voortgang van de benaderde bewoners en uitgevoerde maatregelen bij. Daarnaast 
anticipeerde ik op hulpvragen, zoals afwezige bewoners en monteurs die uitvielen. 

Projectmedewerker Woningcorporatie Ymere  
Jul’ 19 – feb ‘20  
De huurders van Ymere hebben de verantwoordelijkheid om hun tuin te onderhouden. In 
de praktijk is dit niet altijd het geval. Ik liep met drie wijkbeheerders mee in verschillende 
wijken om hen te ondersteunen in de aanpak: bewoners spreken, oorzaak van problemen 
achterhalen, brieven schrijven en indien nodig juridisch proces opzetten. Daarnaast kon ik 
als externe kritisch naar de aanpak kijken. Samen met de huurders en medewerkers van 
Ymere zochten we naar creatieve en structurele oplossingen voor het probleem.  
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Adviseur maatschappelijke huisvesting de Alliantie   
Jan’ 19 – apr ‘20  
De woningcorporatie Alliantie Amersfoort merkte dat de werkzaamheden op het gebied 
van maatschappelijke huisvesting (Wonen & Zorg) toenamen en niet geborgd waren in de 
organisatie. Collega Eefke en ik bundelde onze ervaringen met organisatieverandering en 
kennis van zorg en huisvesting. Wij observeerden, interviewden en gingen intern en extern 
op zoek naar ‘best practices’. Wij presenteerden drie scenario’s over de inrichting, 
positionering en ambities van de werkzaamheden rondom maatschappelijke huisvesting. 

Sociaal onderzoeker gemeente Almere   
Aug ‘18 – dec ‘18  
De gemeente Almere streeft naar een duurzame uitstroom vanuit de zorginstellingen, ten 
behoeve van de uitstromer zelf, de wijk en van het rendement in de maatschappelijke 
investering in de zorg. Mijn collega Eva-Maria en ik gingen in gesprek met begeleiders van 
zorginstellingen over de knelpunten rondom zorguitstroom. Die resultaten presenteerden 
we aan de gemeente, zorginstellingen en woningcorporaties. 

Projectsecretaris Ministerie van infrastructuur & Milieu  
Jan’ 17 – dec ‘17  
Tijdens de ontwikkeling van de omgevingswet ondersteunde ik drie projectleiders binnen 
het programma Eenvoudig Beter. Ik was verantwoordelijk voor het bewaken van de scope, 
de capaciteitsbezetting en de planning.  
 

Korte projecten 
Ontwerpen en facilitator online kennissessies, RWS, WWZ, mrt ’20 – heden 
Coördinator zienswijzeprocedure Luchtvaartnota, 
Luchtruimherziening en Schiphol Ministerie I&W, juni ’20, jan ’21. 
Adviseur duurzaamheid, BoEx, juli ‘19 
Trainer visueel communiceren, o.a ministeries, ROC, PostNL, mrt ’18- mei ’20 

Zelf het bedrijf runnen 

Vennoot, teamondernemer Jonge Honden, jan ‘20 - heden 
Jonge Honden Academie, organisatie en relatiemanagement, jan ’19 - heden  
 

Training  

Boeiend en overtuigend presenteren  
Reinoud van Rooij, 2019 

Design Thinking Methode  
Marieke L’Ortye, 2019  

Moderator  
Nederlands Debat Instituut, 2019  

Social Return on Investment  
Sinzer, 2018 

Leiderschapstraining  
Krauthammer, 2018 
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Opleidingen 

Master Global Health  
Maastricht University, 2014-2016 

Master Health education and promotion  
Maastricht University, 2014-2016 

Marketing, Economic evaluations en Aborigional Health  
McMaster University Canada, 2016 
 
Minor Fysiotherapie  
Semmelweis Egytem Boedapast, 2013 

Bachelor gezondheidswetenschappen, specialisatie preventie  
Maastricht University, 2010-2013 
 

En ook 

Schuldhulpverlener bij Schuldhulpmaatje Den Haag 
Nov ’17 – heden  
Als schuldhulpmaatje ondersteun ik mensen die in de schulden zitten. Om de week zitten 
we samen en proberen we op allerlei manieren een uitweg te vinden uit de huidige 
situatie. Hierdoor ben ik bekend met juridisch contact, tegenslagen en het omgaan met 
mensen uit alle lagen van de samenleving.  

Initiatiefnemer en begeleider, Jonge Honden & VluchtelingenWerk 
Nov ’18 – sep ‘20 
Jonge Honden is de springplank voor junioren naar hun vervolgcarrières. Mijn collega 
Marjolein en ik wilden ontdekken of we ook de springplank kunnen zijn voor iemand met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. Uiteindelijk zijn we via VluchtelingenWerk in contact 
gekomen met Boodi. Boodi werkte 1,5 jaar bij ons als officemanager op de woensdag en 
vrijdag. Als begeleiders checken we bij hem in en ondersteunen we indien nodig.   
 

Referenties  

Eva van Groeningen  
Woningcorporatie Ymere, 06 29620790 

Eefke Klok 
Jonge Honden, 06 22719443 
  

 

 Contactgegevens 
 
06 43806342 
Laurien@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 
 
 
 
 
 
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  


