
brengt beweging  

 

Hier ben ik goed in 

Als historicus heb ik een (zelf-) 

kritische houding en een 

scherpe pen, die ik inzet om 

complexe informatie helder 

over te brengen. Dankzij mijn 

sociale vaardigheden en 

politieke sensitiviteit sluit ik 

makkelijk aan bij mijn 

omgeving. Zo voel ik me zowel 

in als voor nieuwe groepen 

comfortabel. 

Zo breng ik beweging 

Ik ben een optimist met 

doorzettingsvermogen. Mijn 

enthousiasme werkt vaak 

aanstekelijk. Tegelijkertijd ben 

ik eerlijk, en schuw ik de rol 

van luis in de pels niet. 

CV 
 

Jonas Créton 
 

 

Persoon/contactgegevens 

jonas@jongehonden.com 

06 51 68 55 69 

www.jongehonden.com 

 

http://www.jongehonden.com/
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Werkervaring 

Medewerker belangenbehartiging bij Stichting Wandelnet 
Nov ‘21 – heden 

Als medewerker belangenbehartiging ondersteun ik de missie van Wandelnet door in het 

politiek-bestuurlijke krachtenveld van overheden en uitvoeringsorganisaties het belang 

te agenderen van goede wandelinfrastructuur. Ik werk o.a. aan het in kaart brengen van 

barrières in het landelijke routenetwerk, het spoorwegovergangen-programma van 

ProRail en het ministerie I&W en ik geef advies over het benutten van kansen die de 

Omgevingswet. Daarnaast organiseerde ik gemeenteraads-verkiezingsdebatten over 

voetgangersbelangen.  

Adviseur directiebeoordeling bij zorginstelling LIMOR 
Okt – nov ‘21 

LIMOR vroeg om advies voor het opstellen van de directiebeoordeling. Door eigen 

onderzoek en gesprekken met bestuurders kreeg ik in korte tijd een scherp beeld van de 

organisatie en haar cultuur. Het werd mij duidelijk dat bij LIMOR de cliënt centraal staat, 

en dat dit in de directiebeoordeling moest weerklinken. Ik ontwierp een passend en 

duurzaam format en dacht mee over de doorontwikkeling van de organisatie.  

Onderzoeker woningmarkt bij Stadslab RAUM 
Sept – okt ‘21 

Voor stadslab RAUM onderzocht ik de invloed van de excessen op de woningmarkt voor 

bewoners van stadsdeel Leidsche Rijn, schreef ik een rapport en presenteerde ik de 

resultaten. In nauwe samenwerking met de opdrachtgever ging ik via deskresearch, 

straatinterviews en telefoongesprekken op zoek naar de mensen achter de cijfers, hun 

gevoelens en meningen. Ik zette de burger centraal en maakte zo een groot politiek-

maatschappelijk thema concreet en invoelbaar. 

Training  

Juniors Journey 
Jonge Honden Academie, 2021 - heden 

Honourscollege Leiderschapsprogramma  
Honourscollege Universiteit Utrecht, 2020 - 2021 

Thema’s: sociaal-psychologie, leiderschapsstijlen, spreekvaardigheid. Ontdekken eigen 

stijl van- en ontwikkelen eigen visie op leiderschap. 

 

Opleidingen 

Master History of Politics and Society 
Universiteit Utrecht, 2020 - 2021 

Master Geschiedenis: Educatie en Communicatie 
Lerarenopleiding, Graduate School of Teaching, Universiteit Utrecht, 2018 - 2020 

Bachelor Geschiedenis 
Universiteit Utrecht, 2014 - 2017 

Minor Internationale Betrekkingen 
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En ook 

Beleids- en onderzoeksmedewerker bij de Wethoudersvereniging 
Feb ’20 – jun ‘20 

De Wethoudersvereniging is de landelijke beroepsvereniging voor wethouders. Ik was 

medeverantwoordelijk voor het opzetten van loopbaanevents voor wethouders, en heb 

alle wethouders uit de gemeente Woudrichem sinds 1900 in kaart gebracht middels 

zelfstandig (archief)onderzoek. 

Student-assistent History of Politics and Society, Universiteit 
Utrecht 
Sept ‘20 – jul ‘21  

Als student-assistent was ik de schakel tussen mijn programmacoördinator en mijn 

medestudenten. Ik werkte mee aan onderwijsverbetering door het houden van enquêtes 

en het opzetten van (sociale) bijeenkomsten. Daarnaast was ik verantwoordelijk voor: 

• Begeleiden van de onderwijsgesprekken (feedback-dialoog tussen studenten en 

docenten). 

• Schrijven maandelijkse online nieuwsbrief voor alle studenten van het 

programma. 

• Leiden van online informatiebijeenkomsten voor toekomstige studenten. 

Student-lid Board of Studies, Graduate School of Teaching, 
Universiteit Utrecht 
Feb ’19 – juli ‘20  

Als student-lid vertegenwoordigde ik de studentenstem in de maandelijkse 

vergaderingen van het opleidingsbestuur, en was ik medeverantwoordelijk voor de 

voorbereiding op de visitatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 51 68 55 69 

jonas@jongehonden.com 

www.jongehonden.com  

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  
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