
brengt beweging  

 

Hier ben ik goed in 

Communicatie, luisteren, analyseren 

en onderzoeken. Het schrijven en 

vormgeven van teksten.  

 

Zo breng ik beweging 

Als pragmatische wereldverbeteraar 

probeer ik een verschil te maken door 

zowel te denken als te doen. Wanneer 

ik mij vastbijt op een vraagstuk neem 

ik de tijd om knelpunten te achter-

halen en deze om te zetten in 

oplossingen. Mijn psychologie- en 

communicatieachtergrond stelt mij in 

staat om de verschillende belangen in 

kaart te brengen en een plan op te 

stellen voor heldere communicatie of 

gedragsverandering. 

CV 
 

Kim de Roder 
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Werkervaring 

Communicatieadviseur, bij Nictiz voor MedMij 
2022 - heden 

Nictiz is de Nederlandse kennisorganisatie voor digitale informatie-uitwisseling in de 

zorg. Binnen Nictiz ben ik communicatieadviseur voor MedMij. MedMij maakt de regels 

voor veilige uitwisseling van gegevens in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). 

Een PGO is een app of website waarin mensen informatie over hun eigen gezondheid 

kunnen inzien, beheren en delen met een zorgverlener zoals een huisarts of ziekenhuis. 

Als communicatieadviseur ben ik verantwoordelijk voor de communicatie tussen Nictiz, 

MedMij en haar stakeholders. Daarbij onderhoudt ik contacten met interne en externe 

stakeholders en breng ik de informatiebehoefte in kaart. Ik help bij het creëren van 

content en het opstellen van een communicatiestrategie. 

Communicatiemedewerker, Universiteit Utrecht (Incluusion) 
2017 - 2019 

Incluusion is een project dat vluchtelingen de mogelijkheid biedt om kosteloos mee te 

doen aan de vakken van de Universiteit Utrecht. Binnen dit project was ik 

verantwoordelijk voor de marketing en communicatie. Zo was ik onder andere 

verantwoordelijk voor: 

+ Het opzetten en bijhouden van de website en sociale media 

+ Intake-gesprekken met vluchtelingstudenten 

+ Het delen van de ervaringen van vluchtelingen binnen het onderwijs 

+ Contacten onderhouden met interne partijen binnen de Universiteit Utrecht 

+ Contacten onderhouden met externe partijen als het COA 

+ Het organiseren van een jaarlijkse conferentie 

Redactie assistent, Alex van Groningen BV 
2016 – 2017 

Als redactie assistent schreef ik korte personalia voor de websites CHRO.nl en CFO.nl.  

Alex van Groningen kenmerkt zich door haar community's en trainingen binnen de 

financiële wereld. Om professionals binnen onze community's op de hoogte te houden 

schreef ik korte profielen over personen in de wereld van Human Resources. Dit 

betekende dat ik onderzoek deed naar de personen in kwestie en artikelen op de 

websites plaatste. Verder hield ik bij welke personen actief waren bij grote Nederlandse 

bedrijven en zorgde ik ervoor dat onze informatie up to date bleef. 

 

Opleidingen 

Master Communication Science, Political Communication 
Universiteit van Amsterdam, 2021 – 2022 

Minor Public Administration 
Universiteit Utrecht, 2020 

Bachelor Filosofie 
Universiteit Utrecht, 2013 - 2017 
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En ook 

Vrijwilliger bij Extinction Rebellion 
2021 – Heden 

Extinction Rebellion, of kortweg XR, is een activistische klimaatbeweging. Bij de politieke 

cirkel van deze beweging proberen we lokale politiek aan te sporen om het klimaat hoger 

op de agenda te zetten. 

 

Referenties  

Wanneer je graag iemand anders over mij wilt spreken, dan kan dat natuurlijk. Laat het 

me even weten en dan link ik jullie. 
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06 24720187 
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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 
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