
brengt beweging 
 

 

Hier ben ik goed in 

Van boer tot consument en van 

beleidsmaker tot burger; ik zie 

het als een uitdaging om mensen 

te inspireren en verbinden door 

maatschappelijke vraagstukken 

op de (online) kaart te zetten. 

Geef mij daarom maar een bord 

vol creatieve campagnes en 

ambitieuze doelen voor een betere 

toekomst, want daar bijt ik mij 

graag in vast.  

Zo breng ik beweging 

Ik ben toegewijd en ruimdenkend, 

en ga direct met vernieuwende 

projecten en ideeën aan de slag! 

Door middel van communiceren, 

structureren, organiseren en 

verbinden draag ik bij aan een 

optimaal resultaat van elk project. 

CV 
 

Saskia Littooij 
 

 

Persoon/contactgegevens 

29-10-1992 

saskia@jongehonden.com 

06 36 36 82 94 

www.jongehonden.com 

 

 

http://www.jongehonden.com/
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Werkervaring 

Communicatieadviseur VTOI-NVTK 
Jan ‘21 – heden 

Als Communicatieadviseur ben ik verantwoordelijk voor de communicatiestrategie en 

het uitvoeren van lopende communicatiewerkzaamheden. Hiertoe behoort o.a. content 

beheer met betrekking tot website en social media, het schrijven en opstellen van 

nieuwsbrieven en artikelen en het organiseren en modereren van online bijeenkomsten.  

Communicatieadviseur Stichting VitaValley  
Dec ‘20 – heden 

Als Communicatieadviseur ben ik verantwoordelijk voor de communicatiestrategie en 

het uitvoeren van lopende communicatiewerkzaamheden. Hiertoe behoort o.a. het 

ontwikkelen van een nieuwe website, content beheer met betrekking tot de website en 

social media, en het opstellen van nieuwsbrieven en persberichten. Daarnaast geef ik 

communicatieadvies omtrent verschillende programma's. 

Communicatiemanager Slow Food Nederland 
Sept ‘18 – heden 

Als Communicatiemanager ben ik verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren 

van de communicatiestrategie voor online en offline doeleinden. Hiertoe behoort o.a. 

content beheer met betrekking tot website en social media, het opstellen van 

nieuwsbrieven en persberichten, het organiseren van online en offline evenementen, 

interviewen, campagne coördinatie en woordvoering bij persaanvragen.  

Communicatiemanager & Regio Coördinator bij SFYN Nederland 
Sept ‘18 – nov ’20 

Als Communicatiemanager ben ik verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren 

van de communicatiestrategie voor online en offline doeleinden. Hiertoe behoort o.a. 

content beheer met betrekking tot website en social media, het opstellen van 

nieuwsbrieven en persberichten, het organiseren van online en offline evenementen, 

interviewen, campagne coördinatie en woordvoering bij persaanvragen.  

Marketing & Communicatie / Trainer / Spreker bij Enactus Utrecht 
Jun ‘16 – jul ‘17 

Als team coördinator op het gebied van marketing en communicatie was ik 

verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van de communicatie strategie voor 

online en offline doeleinden. Hiertoe behoort o.a. content beheer met betrekking tot PR 

en social media, het organiseren van evenementen, professioneel presenteren en training 

geven in onderwerpen gerelateerd aan sociaal ondernemerschap.  

 

Trainee Sociaal Ondernemerschap 
Mrt ‘16 – jul ‘16 

Als team coördinator met betrekking tot een crowdfunding campagne was ik 

verantwoordelijk voor het uitvoeren en plannen van de campagne. Daarnaast werkte ik 

tijdens het trainingsprogramma aan een herpositioneringsplan voor De Buurtcamping 

Utrecht. Ik bracht verdienmodellen in kaart, organiseerde participatiebijeenkomsten en 

gaf training in sociaal ondernemerschap. 

Korte projecten 

TTC Mobile, Marketing & Communicatie stagiaire, feb ‘15 - jun ‘15 

Plan Nederland, Corporate Communicatie & Social Media stagiaire, 
jan ‘14 – aug ‘14 
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Training  

Juniors Journey 
Jonge Honden Academie, 2020 - heden 

Persoonlijk leiderschap  
Team Academy, 2019  

Design thinking 
Universiteit Utrecht, 2018 

Professioneel presenteren  
Enactus Nederland, 2017 

 

Opleidingen 

WO Master - Cultural Anthropology: Sustainable Citizenship 
Universiteit Utrecht, 2017 – 2018 

 

WO Pre-Master - Cultural Anthropology: Sustainable Citizenship 
Universiteit Utrecht, 2016 – 2017 

 

Minor - Cultural Management 

Humak University of Applied Sciences Finland, 2012 - 2013 

HBO Bachelor - International Communication & Media  
Specialisatie: marketing. Hogeschool Utrecht, 2011 – 2015 

 

En ook 

Lid van Raad van Advies, Enactus Utrecht 
Feb ’21 – heden 

Toezicht houden op het functioneren van het bestuur van Enactus Utrecht en daarmee 

bijdragen aan de kwaliteit van de organisatie op lange termijn.  
 

Carrière coach, JINC 
Sept ‘19 – heden 

Coachen van vierdejaars VMBO scholieren bij het maken van hun studiekeuze. 

Klimaatcoach, Stichting KlimaatGesprekken  
Jun ‘20 – heden 

+ Consumenten coachen bij het maken van klimaatvriendelijke(re) (leefstijl)keuzes 

+ Klimaatpsychologie 

+ Klimaatcommunicatie 

+ Gesprekken en bijeenkomsten organiseren en faciliteren 
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Initiatiefnemer Instagram-account @kiekjesuitkanaleneiland 
Mrt ‘20 – heden 

+ Interviewen 

+ Fotografie (polaroid en digitaal) 

+ Verslaglegging en (etnografisch) schrijven 

Marketing- en Communicatiemanager, Potjemet 
Jun ‘16 – jun ‘17 

Communicatie strategie ontwikkelen en uitvoeren 

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 36 36 82 94  

saskia@jongehonden.com 

www.jongehonden.com  

https://www.instagram.com/kiekjesuitkanaleneiland/
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/

