
brengt beweging 
 

 

Hier ben ik goed in 

Als socioloog ben ik 

nieuwsgierig naar de 

verschillen in mensen en wat 

mensen beweegt. Daarbij ben 

ik een expert op het gebied 

van maatschappelijke 

vraagstukken. Ik ben creatief, 

oplossingsgericht, 

gemotiveerd en constructief. 

Mijn drive is om anderen 

vooruit te helpen. 

Zo breng ik beweging 

Overzicht behouden, proces 

begeleiden, vlotte en heldere 

communicatie en een 

gezonde balans van hard 

werken en genieten. 

CV 
 

Chiem ten Have 
 

 

Persoon/contactgegevens 

23-01-1995 

chiem@jongehonden.com 

06 436 11 965 

www.jongehonden.com 

 

 

http://www.jongehonden.com/
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Werkervaring 

Coördinator Actie-agenda Vakantieparken, Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) 
Mei ’22 – Heden 

Als coördinator van de Actie-agenda Vakantieparken 2021-2022 houd ik mij bezig met 

het monitoren, aanjagen en ondersteunen van de actiepunten. Samen met verschillende 

ministeries, provincies, gemeenten en andere maatschappelijke partners worden 

actiepunten uitgevoerd om de vakantieparken in Nederland integraal te verbeteren. 

Denk hierbij aan acties zoals sociale pilots op vakantieparken om bewoners beter in het 

zicht te krijgen en het ontwikkelen van een dashboard om vraag en aanbod van 

vakantieparken in kaart te brengen.  

Jobcoach en begeleider, Stichting Studeren & Werken op Maat 
(SWOM) 
Sept. ‘21 – april ‘22 

Stichting SWOM begeleidt young professionals met een arbeidsbeperking bij het vinden 

van een volwaardige functie, passend bij hun talenten en kwaliteiten. Ik was 

verantwoordelijk voor: 

+ coaching van een tiental jongeren in hun werk 

+ onderhoud partnerrelaties 

+ begeleiding van de sollicitatieprocedures (van de jongeren) 

+ coaching van managers, buddy’s en collega’s 

 

Onderzoeksassistent, GGD regio Utrecht 
Feb. ‘21 – jun. ‘21 

GGD regio Utrecht is de gezondheidsdienst voor 26 gemeenten in de provincie Utrecht. 

Als onderzoeksassistent was ik medeverantwoordelijk voor de Jongvolwassenenmonitor. 

In het voorjaar van 2021 hebben ruim 4000 jongvolwassenen in de leeftijd van 16 t/m 25 

jaar meegedaan aan het onderzoek. Gegevens zijn verzameld over hun lichamelijke en 

psychische gezondheid en leefstijl en de impact van Corona. Ik was verantwoordelijk 

voor:   

+ vragenlijst samenstellen 

+ onderzoek uitzetten & respondenten werven 

+ onderzoeksresultaten analyseren d.m.v. kwantitatieve onderzoeksmethoden (SPSS) 

 

Stagiair, Nationale Jeugdraad: Changemaker Academy 
Feb. ‘20 – jun. ‘20 

De Changemaker Academy zorgt ervoor dat jongeren van elkaar blijven leren en zichzelf 

ontwikkelen. De Academy heeft een trainerspool vol jonge enthousiaste mensen die 

intern zijn opgeleid. Hier was ik als stagiair onderdeel van. Ik gaf trainingen aan trainers in 

hun presentatie, communicatie, conflictoplossingen en het inzetten van hun 

vindingrijkheid. 

 

Barista & Assistant-manager, CoffeeCompany Vismarkt 

Aug. ’15 – nov. ‘20 

Als assistent-manager was ik medeverantwoordelijk voor het leidinggegeven aan een 

team barista’s. Mijn focus lag op het creëren van een open cultuur waar klanten zich snel 

thuis voelen en het kwaliteitsniveau hoog houden. 
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Korte projecten 

Floormanager & Assistent Bedrijfsleider, restaurant De Zware 

Jongens, 2021  
 

Training  

Jonge Honden-academie  
2022 – heden  

Hybride werken 
Gegeven door Tessa van Zeijl – Stichting SWOM, 2022  

Opleidingen 

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

 

Bachelor: interdisciplinaire Sociale Wetenschap 
Universiteit Utrecht, 2015 – 2020 

 

En ook 

Organisator bij Model European Parliament (MEP) 
2015 – 2017 

Het MEP is een simulatie van het Europees Parlement voor Europese scholieren. Het biedt 

jongeren van uit voorgezet onderwijs de mogelijkheid ervaring op te doen met het 

bedenken van oplossingen voor grensoverschrijdende problemen binnen de Europese 

Unie.  In rol van ‘Europarlementariër’ maakte ik kennis met het complexe proces van 

Europese besluitvorming en kreeg ik inzicht in het belang van de samenwerking tussen de 

verschillende EU-lidstaten. Om andere jongeren dezelfde kans te geven was ik vrijwilliger 

en medeorganisator van de Europese conferentie in 2017. Mijn rol in de organisatie was 

het verzorgen van overnachtingen, vergaderlocaties voor 200 deelnemers en het 

weekprogramma van de docenten en begeleiders. 

 

Studentenraad en Faculteitsraad 
2020-2021 

Vanuit mijn master Sociologie nam ik deel aan de studentenraad. Hierin adviseerden wij 

als studenten het hoofd van de opleiding en de cursuscoördinatoren over studie 

inhoudelijke zaken en de opzet van de vakken en het collegejaar. Daarnaast zat ik 

namens onze studentenraad bij de faculteitsraad, waarin zaken omtrent rechten en 

regelgeving voor studenten werden geëvalueerd. Van daaruit brachten wij adviezen aan 

verschillende universitaire organen vanuit het perspectief van de student. 
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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 30 24 33 48  

chiem@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/

