
brengt beweging 
 

 

Hier ben ik goed in 

Organiseren, structureren, 

samenwerken, energie geven, 

innoveren & analyseren.  

 

Zo breng ik beweging 

Ik zet me graag vol enthousiasme en 

met een passie voor een 

rechtvaardige samenleving in voor 

een breed scala aan 

maatschappelijke uitdagingen. Door 

te luisteren, verschillende 

perspectieven in kaart te brengen 

én een kritische houding aan te 

nemen motiveer en activeer ik graag 

de mensen om mij heen.  
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Werkervaring 

Deelnemer Nationale DenkTank 2021  
2021  

Gezamenlijk met 20 jonge academici, onder begeleiding van McKinsey & Company en 

vele andere partners, onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het Nederlandse primair 

en voorgezet onderwijs. Het resultaat: een gedegen analyse en 6 innovatieve ideeën en 

praktische oplossingen. Ik was hier medeverantwoordelijk voor de analyses over de 

waardering van het beroep leraar. Ook heb ik gewerkt aan de oplossing Wisselkracht 

(momenteel in de implementatiefase: ik vertel hier eventueel graag meer over).   

Tafelleider Impactcampagne KLASSEN  
2021  

In mijn rol als tafelleider begeleidde ik sessies rondom kansengelijkheid in het onderwijs. 

Hierbij was het van belang om het gesprek goed op gang te krijgen, door te vragen en 

deelnemers zelf te laten reflecteren en met concrete handvatten aan de slag te laten 

gaan.   

Programmamaker en docent onderwijsprojecten | Cross Your Borders  
2018 – 2019 

Tijdens deze bachelor stage was ik nauw betrokken bij de ontwikkeling van 

onderwijsprogramma’s met betrekking tot mondiale onrechtvaardigheid en doceerde ik 

meerdaagse onderwijsprojecten.  
 

Opleidingen 

Master of Science Human Geography  
Universiteit Utrecht, 2020 – 2021 

Specialisatie: Urban Geography - Neighborhoods and Residential Dynamics 

Bachelor of Science in Sociology  
Universiteit van Amsterdam, 2016 – 2019 

Minor: Mensenrechten in de Moderne Samenleving  

Bachelor Psychology   
Universiteit van Amsterdam, 2015 - 2016 

 

 

 

 

  

 

 Contactgegevens 
 

06 36533282 

pien@jongehonden.com 

www.jongehonden.com  

http://www.jongehonden.com/


2 CV PIEN DE JONG  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
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  
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