
brengt beweging 
 

 

Hier ben ik goed in 

Ontwerpen, conceptueel 

denken, visualiseren,  

organiseren, verbinden en 

presenteren. 

Zo breng ik beweging 

Ik breng beweging als 

creatieve katalysator. Als 

ontwerper ben ik gewend 

complexe uitdagingen aan te 

pakken en bekijk ik de wereld 

nét even anders. Ik durf 

verantwoordelijkheid te 

nemen, ben kritisch met oog 

voor detail, maar verlies het 

grotere geheel nooit uit het 

oog. 

 
  

CV 
 

Anne Kamp 
 

 

Persoon/contactgegevens 

08-11-1991 

anne@jongehonden.com 

06 44 77 69 61 

www.jongehonden.com 

 

 

http://www.jongehonden.com/
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Werkervaring 

Ontwerp participatieaanpak – Synchroon   
nov ’21 – april ‘22 

Voor de maatschappelijk betrokken projectontwikkelaar Synchroon ontwierp ik de 

participatieaanpak “ontwikkelen met de wijk”. Daarnaast deed ik onderzoek naar kansen 

voor het versterken van de samenwerking met woningcorporaties. 

Ontwerp kennistool ‘Duurzame Dijken’ - HWBP 
naart ‘21 – heden 

Voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma van Rijkswaterstaat ontwierp ik een 

digitale tool om kennis over duurzaamheid bij dijkversterkingen op een overzichtelijke 

manier te delen. Dit deed ik samen met inhoudelijk experts van WSP en in co-creatie met 

enkele dijkwerkers. Ik faciliteerde gebruikerssessies, zorgde voor de betrokkenheid van 

de community en was eindverantwoordelijk voor het ontwerp van de tool. 

Aanjager innovatieprogramma’s - BTIC 
nov ‘20 – aug ‘21 

Het Bouw, Techniek en Innovatiecentrum (BTIC) stimuleert innovatie in de bouw- ontwerp 

en technieksector. Voor de thema’s ‘Emissieloos bouwen’ en ‘Civiele kunstwerken’ schreef 

ik mee aan de innovatieprogramma’s. Het doel van deze programma’s is het stimuleren 

van publiek- private samenwerkingen om innovatie op deze thema’s te stimuleren. 

Ontwerp gesprekstool ‘anders organiseren’ - VO-Raad 
sept ‘20 – dec ‘20 

Voor het programma Voortgezet Leren van de VO-Raad ontwierp ik een gesprekstool die 

het gesprek tussen onderwijsprofessionals aanwakkert. Ik faciliteerde (ontwerp)sessies 

met eindgebruikers om ontwerpcriteria op te halen en het ontwerp te testen. Vervolgens 

werkte het concept uit tot een definitief ontwerp. Ik was verantwoordelijk voor het 

gehele ontwerp(proces) en leverde binnen een paar maanden de online gesprekstool op: 

andersorganiseren.voortgezetleren.nl 

Positionering afsprakenstelsels – Logius 
april ’21 – sept ‘21 

Voor de afdeling stelsels en standaarden faciliteerde ik meerdere workshops met behulp 

van VormTaal om de onderlinge samenwerking en positionering van de afdeling te 

versterken. Ook organiseerde en faciliteerde ik twee (online) afdelingsevents. 

Als communicatieadviseur hield ik me bezig met het opzetten van de 

communicatiestrategie, het laden van het “merk” DiS Geo en het organiseren van (online) 

evenementen. Hierbij maak ik gebruik van sprekende metaforen en visualisaties om het 

verhaal kracht bij te zetten.  

Eigenaar facilitator VormTaal – ZZP’er 
mei ’19 - heden 

VormTaal is een door mijzelf ontworpen communicatietool die praten over complexe 

projecten makkelijker maakt. Met VormTaal help ik organisaties grip te krijgen op hun 

eigen (complexe) uitdaging. Dit deed ik o.a. voor de Tweede Kamer, Logius, de 

Belastingdienst, de Koninklijke Auris Groep en SciComLab. www.vormtaal.com  
 

Visueel vertaler en vormgever – verschillende opdrachtgevers 

mei ’19 – heden 

Ik ben ervaren in het “vertalen” van complexe informatie naar overzichtelijk 

vormgegeven middelen. Dit deed ik onder andere voor de Politie, BTIC, BZK en SVB-BGT. 

Hiervoor gebruik ik programma’s zoals Adobe Illustrator, InDesign en Photoshop. 

https://synchroon.nl/wp-content/uploads/2022/04/SYN_Wijk-ontwikkeling.pdf
https://www.hwbp.nl/documenten/handreikingen/2022/4/15/bouwstenen-duurzame-dijkversterkingen
https://andersorganiseren.voortgezetleren.nl/
http://www.vormtaal.com/
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Korte projecten 

Dagvoorzitter IPO-bijeenkomst ‘duurzame afwegingen in de 
ondergrond’, jun ‘22 

Facilitator LEF Future Center, sept ‘21 – heden 

 

Facilitator meerdere (team)sessies bij de Politie, jun ’21 - heden 

 

Trainer Online verbinden, nov ’21 - heden 

 

Trainer Geef Vorm! (Visueel communiceren deel 2), nov ’21 - heden 

 

Recruiter bij Studio Roosegaarde, jan ’21 – mrt ‘ 21 

 

Adviseur verbeteren ketensamenwerking voor de Belastingdienst, 

mei ‘19 – okt ‘20 

 

Communicatieadviseur DiS Geo – Ministerie van BZK, mei ’19 – sept ‘20 

 

Onderzoek toekomst Harmelerwaard voor Kickstad, juni ‘19 – sept. ‘19 

 

Vormgeving #onderwijsvernieuwers voor Berckeley Square, dec. ‘19 

 

Ontwerp strategy game voor STORK, juni ‘19 

 

Assistent ontwerper bij TENBRASWESTINGA, juli ‘18 

 

Zelf het bedrijf runnen  

Vennoot Jonge Honden, freelancer, jul ‘22 – heden 

 

Interieurontwerp en uitvoering kantoor Jonge Honden Berlijnplein, 

interieurarchitect, jun ’19 – feb ‘20 

 

Training  

Leiderschapstraject 
Krauthammer, 2020 

Persoonlijk Leiderschap 
Team Academy, 2019 
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Juniors Journey  
Jonge Honden Academie, 2019-2020  

 

Opleidingen 

MSc Communication Design for Innovation 
TU-Delft, 2015 – 2018  

MSc Architectuur 
TU-Delft, 2014 – 2018  

BSc Bouwkunde 
TU-Delft, 2009 – 2013  

 

En ook 

Ontwerper en eigenaar PLAATs prenten  
2020 – heden  

Bestuurslid – Stichting Festival Aangeschoten Wild 
2014 – 2018  

Productieleider – Festival Aangeschoten Wild  
2017 - 2018 

Bestuurslid – Landelijke Kamer van Verenigingen 
2013 – 2014 

 

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 44 77 69 61 

anne@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/

