
brengt beweging  

 

Hier ben ik goed in 

Gedragsverandering en 
communicatie. Onderzoeken, 
brainstormen, creëren, 
schrijven, teksten redigeren, 
structuur aanbrengen. 
 

Zo breng ik beweging 

Ik duik met veel enthousiasme 
ergens in en ben altijd op 
zoek naar wat mensen drijft 
om bepaald gedrag wel of 
juist niet te vertonen. Die 
inzichten gebruik ik 
vervolgens om, het liefst in 
samenwerking met anderen, 
beweging te brengen in het 
gedrag van mensen.  
  

CV 
 

Nienke Geijer 
 
 

Persoon/contactgegevens 
08-12-1993 
nienke@jongehonden.com 
06 30683028 
www.jongehonden.com 
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Werkervaring 

(Communicatie)adviseur KTC Zegveld 
Feb ’20 – heden 
KTC Zegveld verzamelt en verspreidt de meest recente kennis op het gebied van 
veenweiden onder ondernemers, bedrijfsleven, beleidsmakers en bestuurders. In het 
project ‘Wijzer op veen’ adviseren ze op basis van deze kennis een groep van 40 boeren 
over het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Samen met een collega onderzoek ik de 
behoeften, motieven en weerstanden van deze boeren en bedenken we interventies en 
een communicatiestrategie om het advies op een toegankelijke manier over te brengen 
en duurzame gedragsverandering te bewerkstelligen.  

Adviseur projectcommunicatie Fien Wonen 
Okt ’20 – sep ‘21 
Bij woningcorporatie Fien Wonen stelde ik een communicatiestrategie op voor grote 
renovatie- en sloop/nieuwbouwprojecten. Daarnaast voerde ik 
communicatiewerkzaamheden uit, zoals het schrijven van nieuwsbrieven en organiseren 
van klankbordgroepbijeenkomsten. 

Communicatieadviseur Stichting VitaValley 
Okt ’19 – okt ‘20 
VitaValley is een netwerkorganisatie gericht op een gezond en vitaal Nederland door het 
realiseren van (zorg)innovaties. Ik stelde een communicatiestrategie op en voerde de 
lopende communicatiewerkzaamheden uit. Daarnaast adviseerde ik over de 
communicatie rondom de verschillende programma’s.  

Projectmedewerker Gemeente Bunnik 
April ’19 – mrt ‘20 
Bij de Gemeente Bunnik werkte ik mee aan de knooppuntontwikkeling van het 
stationsgebied. Samen met een ‘co-makersgroep’ stimuleerde ik onder andere het 
gebruik van OV en fiets door het verbeteren van de fietsverbinding tussen station Bunnik 
en het Utrecht Science Park en het aantrekkelijker maken van het stationsgebied door 
middel van placemaking.  

Projectmedewerker Ditvindikervan! 
Aug ’19 – feb ‘20 
Ditvindikervan! is een totaalaanpak voor onderzoek naar cliëntervaringen in de 
gehandicapten- en ouderenzorg. Ik was verantwoordelijk voor verschillende 
deelprojecten die bijdroegen aan de doorontwikkeling van de aanpak, zoals het 
verzamelen en verspreiden van best practices en het ontwikkelen van een toolkit. 

Educatief medewerker Stichting TeamAlert 
April ‘18 – april ‘19 
Stichting TeamAlert is een jongerenorganisatie die door het hele land scholen en 
festivals bezoekt om op een leuke en interactieve manier in gesprek te gaan met 
jongeren over thema’s als verkeersveiligheid, een gezonde leefstijl en omgaan met geld. 
Als educatief medewerker zorgde ik voor de invulling van die programma’s bij middelbare 
scholen, MBO’s en in het praktijkonderwijs. 
 

Korte projecten 

Onderzoek woningcrisis voor stadslab RAUM, sep ‘21 – okt ‘21 
Communicatiemedewerker Berlijnplein, Okt ‘20 – heden 
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Literatuuronderzoek Trendbureau Overijssel, mrt ‘20 – mei ‘20 

Onderzoek ‘Gezond in het groen’ voor Gemeente Bergen, mei ‘19 

Onderzoek LKK, Universiteit Utrecht, April ‘18 – april ‘19 
Onderzoek voor onderzoeksbureau Objectief, mrt ‘18 – mei ‘18 

Onderzoek voor Universiteit van Amsterdam, okt ‘17 – jan ‘18 

Gedragsverandering bij Dijksterhuis & van Baaren, feb ’16 – jun ‘16 
 

Zelf het bedrijf runnen 

Happiness Officers, Chief Happiness Officer, dec ’19 - heden 

Interieurteam, projectmedewerker, jun ‘19 – feb ‘20 
 

Training  

Podcast training 
Boo Creative Content, 2021 

Persoonlijk leiderschap 
Team Academy, 2019 

Juniors Journey 
Jonge Honden Academie, 2019 – heden 
 

Opleidingen 

Master Communication Science | Persuasive Communication 
Universiteit van Amsterdam, 2016 - 2017 

Master Social, Health and Organisational Psychology   
Universiteit Utrecht, 2015 – 2016 

Bachelor Psychologie 
Universiteit Utrecht, 2011– 2015 
 

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 30683028 
nienke@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  


