
brengt beweging 
 

 

Hier ben ik goed in 

Als socioloog ben ik breed 

geïnteresseerd en stort ik me 

met veel enthousiasme op 

sociale vraagstukken.  

Dankzij mijn nieuwsgierigheid, 

kritische blik en scherpe 

analysevermogen kom ik snel 

tot de kern een vraagstuk. 

 

Zo breng ik beweging 

Ik onderzoek zaken tot op de 

bodem en houd ten alle tijden 

het overzicht. Creatieve 

ideeën zet ik om in concrete 

doelen en vervolgstappen.  

CV 
 

Koen van Zwieten 
 

 

Persoon/contactgegevens 

20-05-1998 

koen@jongehonden.com 

06 13 944 715 

www.jongehonden.com 

 

 

http://www.jongehonden.com/
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Werkervaring 

Onderzoeker Merwede LAB 
Mei ’22 – Heden 

Als onderzoeker bij Merwede LAB doe ik onderzoek naar drie zaken: i) onderzoek naar 

sociale structuren in wijken en de succesfactoren en kantelpunten, ii) onderzoek naar de 

meerwaarde van community spaces en bijbehorende business modellen en iii) referentie 

voorbeelden van succesvolle integrale gebiedsontwikkelingen.  

 

Creatieve Planner & Methodische Verbinder City Deal Openbare 
Ruimte 
Maart ’22 – Heden 

Als creatieve planner en methodische verbinder begeleid en ondersteun ik een aantal 

ontwikkelteams binnen de City Deal Openbare Ruimte. Hierbij ben ik de schakel tussen de 

projectleider en de ontwikkelteams. Ik onderhoud contact met alle betrokken partijen, leg 

verbanden tussen de verschillende ontwikkelteams en praktijkcasussen en begeleid de 

ontwikkelteams middels creatieve werk- en overlegvormen. Gedurende het proces houd 

ik in de gaten met welke methoden goed gewerkt kan worden en hoe de verschillende 

ontwikkelteams zich tot elkaar verhouden.  

 

Stagiair DARE Project Nederlands Instituut voor de Forensische 
Psychiatrie en Psychologie 
Feb ’21 – Aug ‘21 

Als stagiair op de Wetenschap en Onderzoeksafdeling deed ik zelfstandig kwantitatief 

onderzoek naar verschillende typen terroristen. Werkzaamheden bestonden uit het 

verzamelen van kwantitatieve data en het kritisch analyseren van deze data om 

vervolgens resultaten op een overzichtelijke manier weer te geven en te interpreteren en 

met gepast beleidsadvies te komen. 

 

Junior onderzoeker Universiteit Utrecht 
Nov ‘17 – Feb ‘18 

In opdracht van de gemeente Woerden voerden we onderzoek uit naar de 

energietransitie in de gebouwede omgeving in Woerden. Hiervoor heb ik informatie en 

sentimenten van inwoners van Woerden omtrent de energietransitie van huizen binnen 

de gemeente ingewonnen en geanalyseerd. Vervolgens heb ik passend beleidsadvies 

geboden aan de gemeente. 

 

Medewerker YES! onderzoekspanel Universiteit Utrecht 
Jan ‘17 – Mrt ‘17 

Bij het Youth in Europe Study (YES!) onderzoek ben ik werkzaam geweest als telefonisch 

medewerker voor het dataverzamelingsproces. Ik verzamelde data door participanten 

op te bellen en een vragenlijst af te nemen, om vervolgens alle antwoorden te noteren en 

te verwerken. 

 

Training  

VERA-2R Training 
Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie, 2021  
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Opleidingen 

Master Sociology: Contemporary Social Problems 
Universiteit Utrecht, 2020 – 2021 

Minor Communicatie- en Informatiewetenschappen 
Universiteit Utrecht, 2019 – 2020 

Minor Criminologie 
Universiteit Utrecht, 2018 – 2019 

Bachelor Sociologie 
Universiteit Utrecht, 2016 – 20202 

 

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 13944715 

koen@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  

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/

