
brengt beweging 
 

 

Hier ben ik goed in 

Als planoloog heb ik een 

brede blik op de ruimte, en 

ben ik geïnteresseerd in de 

manier waarop verschillende 

maatschappelijke 

vraagstukken hier 

samenkomen. Mijn favoriete 

onderwerpen zijn participatie, 

inclusiviteit en erfgoed.   

Zo breng ik beweging 

Ik ben niet bang om van de 

gebaande paden af te wijken, 

en probeer vraagstukken van 

verschillende invalshoeken te 

belichten. Ik houd altijd een 

open blik, en probeer het 

beste van verschillende zaken 

met elkaar te verbinden.  

CV 
 

Tim van Heusden 
 

 

Persoon/contactgegevens 

19-03-1997 

tim@jongehonden.com 

06 47 10 43 11 

www.jongehonden.com 
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Profiel 

Met mijn opleidingen Planologie en Erfgoedstudies ben ik me sterk bewust van de 

verschillende belangen en processen die in de gebouwde omgeving samenkomen. Ik 

houd er niet alleen van om deze te onderzoeken en in kaart te brengen, maar ook om hier 

vervolgens mee aan de slag te gaan en tot een succesvol resultaat te komen. Hierbij 

weeg ik verschillende belangen af en heb ik oog voor de (bestuurlijke) sensitiviteit die 

bepaalde onderwerpen of processen met zich meebrengen.  

In de samenwerking stel ik me flexibel op, en hou ervan om waar nodig out of the box te 

denken. Ik heb een open blik en luister graag eerst naar anderen om de verschillende 

invalshoeken te begrijpen, maar schuw er niet voor zelf initiatief te nemen en proactief 

met suggesties te komen.  

 

Werkervaring 

Opstartcommissie voor Jongerenpanel bij Landschap Erfgoed 
Utrecht (LEU) 
juni 2021, gedurende 4 weken 

Deze commissie was opgezet door LEU als klankbordgroep om na te denken over de 

opzet van een jongerenpanel voor Utrechts erfgoed. Samen met leeftijdsgenoten en een 

medewerkster van LEU brainstormden we over zaken als het doel van het panel, welke 

taken het zou moeten krijgen en op welke manier het gestructureerd kan worden. We 

gingen hiervoor in gesprek met andere provinciale jongerenpanels en Utrechtse 

erfgoedexperts, en we hielden brainstormsessies onderling. Dit leverde input op voor LEU 

voor de opzet van een uiteindelijk panel.  

Hierbij kwamen verschillende belangen kijken, niet alleen vanuit de klankbordgroep, 

maar ook vanuit LEU zelf. Zo was er de vraag in hoeverre het panel zelfstandig zou 

opereren of onder de vleugels van LEU zou blijven. Hiervoor hebben we meerdere 

scenario’s opgezet en aangegeven wat voor ons als klankbordgroep wenselijk was.  

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
april ’19 – juni ‘19 

Bij de RCE schreef ik o.a. mijn scriptie over participatie bij Post ’65 erfgoed. Binnen de 

verkenning Post ’65 deed ik onderzoek naar het onroerend erfgoed uit de periode 1965-

1990. Ik onderzocht hoe bewoners kunnen meedenken over het waarderen van 

stadsvernieuwingswijken. Hiervoor interviewde ik professionals zoals ambtenaren en 

architecten, brainstormde ik met collega’s bij de RCE, en ging ik langs de deuren in 

gesprek met bewoners. Ik diende als sparringpartner en daarbij gaven zij input voor mijn 

eigen onderzoek. Zodoende heb ik bij de RCE kunnen ervaren hoe een 

overheidsorganisatie werkt.  

Theehuis Rhijnauwen 
april ’20 – oktober ‘20 

Verantwoordelijk voor het runnen van de keuken. Taken waren divers en besloegen onder 

andere het produceren van eten, het aansturen van het middeneiland tijdens de spits en 

het schoonmaken van de keuken na sluiting.  
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Opleidingen 

MA Heritage Studies  
Vrije Universiteit Amsterdam, 2019 – 2021 

• Vak Transformations. Bij dit vak heb ik samen met medestudenten van 

de VU en WUR nagedacht over de herontwikkeling van een historisch 

landschap nabij Den Bosch. Dit gebied moest worden herontwikkeld tot 

een  waterretentie gebied, gebruik makend van een cultuurhistorisch 

onderbouwde methode. Daarbij moest het gebied ruimte bieden voor 

economische functies zoals landbouw en recreatie. Binnen een ‘pressure 

cook’ workshop van drie dagen hebben wij een visie opgesteld voor het 

gebied, waarbij deze belangen met elkaar verenigd werden.  

• Thesis over Queer Heritage, zelfstandig onderzoek naar de ruimtelijke 

impact van LHBTQIA+ geschiedenis in Amsterdam. Voor mijn onderzoek 

naar queer heritage heb ik met verscheidene professionals en 

organisaties binnen de LGBT-community gesproken om tot de 

onderzoeksopzet te komen. Daarna heb ik het onderzoek uitgevoerd 

door respondenten te interviewen, locaties te bezoeken en 

archiefstukken te onderzoeken.  

 

MSc Spatial Planning  
Universiteit Utrecht, 2018 – 2020 

• Vak Sustainable Cities. Bij dit vak onderzochten we manieren waarop 

het Utrecht Science Park toewerkte naar het behalen van de World 

Sustainability Goals. Voor het USP was het belangrijk om ruimte te 

bieden voor economische functies als wonen, werk en educatie binnen 

de groene omgeving van de campus. Hierbij bleek dat, hoewel er al wel 

veel wordt ondernomen, er nog geen duidelijke parameters waren om dit 

te meten.  

• Thesis over participatie bij Post '65 erfgoed, zelfstandig onderzoek over 

de manier waarop bewoners kunnen meedenken over de 

cultuurhistorische waardering van de wijken Klarendal in Arnhem en de 

Benedenstad in Nijmegen. Bij deze thesis heb ik zelf het onderzoek 

opgezet en collega’s bij de RCE gevraagd om te sparren over het 

onderwerp. Voor het onderzoek heb ik verscheidene professionals 

benaderd en ben ik langs de deuren gegaan om met bewoners in 

gesprek te raken. 

BA Sociale Geografie & Planologie 
Universiteit Utrecht, 2015 – 2018 

• Vak Atelier II. Dit atelier ging over de herontwikkeling van het 

winkelcentrum van Badhoevedorp. Belangrijk onderdeel hiervan was het 

in kaart brengen van de verscheidene actoren en hun belangen binnen 

het gebied. Hiervoor hebben we gepraat met een aantal ondernemers in 

het gebied en met de gemeente. Gebruik makend van deze analyse 

waren we in staat een samenhangende gebiedsvisie op te stellen, 

waarin deze belangen werden meegenomen en tegen elkaar 

afgewogen. 

• Minor Creative Cities bij faculteit geesteswetenschappen. Over de 

manier waarop artistieke interventies, subculturen en nieuwe media zich 

verhouden tot stedelijke vraagstukken.  
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• Scriptie over hoe de stad beter bestand gemaakt kan worden tegen 

zware regenval met behulp van een netwerkstrategie. De casus van 

Amsterdam Rainproof.  
 

En ook 

Actief lid bij AEGEE-Utrecht 
2015-2018 

Bij AEGEE zat ik in drie commissies, gericht op het organiseren van meerdaagse Europese 

events in Utrecht. Gedurende een á twee weken leidden we medestudenten uit 

verschillende Europese steden rond in Nederland en bezochten we thematische en 

inhoudelijke activiteiten. Binnen de commissie heb ik de rol van voorzitter en secretaris 

gehad. Als voorzitter heb ik geleerd het voortouw te nemen, overzicht te houden en 

andere commissieleden aan te sturen. Als secretaris heb ik geleerd structuur aan te 

brengen in onze organisatie, notulen helder te verwerken en onderdelen van het 

programma uit te werken.  

Actief lid bij U.H.S.V. Anteros 
2017 - 2021 

Bij Anteros, de LHBTQI studentenvereniging van Utrecht, zat ik in de reiscommissie, 

kunstcommissie en sport- en activiteitencommissie. Binnen deze commissies varieerden 

de taken. Zo was ik binnen de reiscommissie verantwoordelijk voor het uitwerken van 

bepaalde programma onderdelen en het regelen van verblijf en maaltijden. Binnen de 

andere commissies had ik regelmatig contact met externe partijen waarmee we 

activiteiten organiseerden en verzorgde ik de promotie naar onze eigen leden toe.  

 

 

Vaardigheden 
• Nederlands (Moedertaal) 

• Engels (Vloeiend) 

• Microsoft Office 

• Adobe InDesign 

• GIS (basiskennis) 

• SPSS (basiskennis) 

 

 

Referenties  

Els Romeijn, Programmaleider Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

e.romeijn@cultureelerfgoed.nl 

06 51 26 33 75 

 

Danielle Schalkwijk, Adviseur Erfgoedbeheer en Vrijwilligers. 

d.schalkwijk@landschaperfgoedutrecht.nl 

06 15 40 47 08 

mailto:e.romeijn@cultureelerfgoed.nl
mailto:d.schalkwijk@landschaperfgoedutrecht.nl
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06 47 10 43 11 

tim@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  

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/

