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Hier ben ik goed in 

Ik ben nieuwsgierig, kritisch 

en analytisch. Ik ben 

realistisch en praktisch 

ingesteld, waardoor ik snel 

tot oplossingen kom. Daarbij 

leg ik gemakkelijk contact 

waardoor ik goed kan 

samenwerken. 

Zo breng ik beweging 

Ik geloof dat vraagstukken in 

de publieke sector gaan over 

samenwerken tussen 

mensen, organisaties en 

organisatiedoelen. Die 

complexiteit probeer ik te 

ontrafelen en ik kom met 

mogelijkheden om het 

anders te doen.  

CV 

Bram van Ommen 
 

Persoon- en contactgegevens  

03-09-1998 

bramvanommen@jongehonden.com  

06 3931 7905 

www.jongehonden.com 
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Werkervaring 

Projectleider opvang Oekraïense vluchtelingen Gemeente Kaag en 
Braassem 
Mei’ 22 – heden  

Als projectleider regel ik alles omtrent de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Ik maak 

afspraken met opvanglocaties, stel contracten op met diverse sociale partners, schrijf 

raadsinformatiebrieven, organiseer bewonersbijeenkomsten en ik overleg met de 

burgermeester en de gemeentesecretaris. 

Commissiegriffier Gemeente Amsterdam 
Aug‘ 21 – nov’ 21  

Als commissiegriffier was ik verantwoordelijk voor het voorbereiden van de 

commissievergaderingen van de gemeenteraad. Daarbij was ik het portaal tussen het 

college van B&W en de raadsleden. 

Stagiair afstudeeronderzoek Sociale Dienst Drechtsteden 
Feb’ 21 – jun’ 21 
De Sociale Dienst Drechtsteden is verantwoordelijk voor de uitvoering van onder andere 

de bijstand voor gemeente Dordrecht en zes andere gemeenten. Voor mijn stage draaide 

ik mee in de organisatie en heb ik een advies geschreven over hoe de implementatie van 

‘maatwerk voor iedere burger’ kan verbeteren. 

 

Gids Domtoren 
Apr’ 19 – okt ’21  

Als gids in Nederlands’ hoogste kerktoren leidde ik groepen rond van maximaal veertig 

bezoekers. Ik gaf rondleidingen in het Engels en in het Nederlands, aan schoolgroepen, 

bedrijven en reguliere bezoekers. 

 

Stagiair veiligheid, bestuur en recht Berenschot 
Feb’ 20 – juli’ 20  
Binnen de adviesgroep veiligheid, bestuur en recht heb ik gewerkt in het team 

strategische communicatie. Ik werkte aan crisissimulaties bij meerdere ministeries, het 

ontwerp van een omgevingshuis voor omwonenden van Schiphol en aan trainingen voor 

de NCTV en AIVD. 

 
Training  

Juniors Journey  
Jonge Honden Academie  
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Opleidingen 

Master Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Publiek Management 
Universiteit Utrecht, 2020 – 2021 
Afstudeeronderzoek: ik heb onderzocht hoe klantmanagers bij een sociale dienst, die als 

taak hebben om de bijstand toe te kennen, omgaan met het spanningsveld tussen wet- 

en regelgeving en de behoefte aan maatwerk voor iedere burger. Met dit onderzoek heb 

ik de scriptieprijs van mijn master in ontvangst mogen nemen. Daarnaast nam ik deel aan 

het Leiderschapsprogramma, een honoursmodule waarin werd ingegaan op leiderschap 

in theorie en praktijk. Ik leerde over mijn eigen leiderschapsstijl, oefende met retoriek en 

interviewde meerdere leiders uit de praktijk.)   

 

Minor Migratie en Diversiteit: Governance in de multiculturele 

samenleving  
Erasmus Universiteit Rotterdam, 2019 

 

Bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap  
Universiteit Utrecht, 2016 – 2020 

 
En ook 

Productiemedewerker Het Huiskamerfilmfestival Leeuwarden 
Okt’ 21  

Studentconsultant voor Public Cinema Studievereniging Perikles  
Apr’ 18 - jul’ 18 
 

 

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 39 31 79 05 

bramvanommen@jongehonden.com  

www.jongehonden.com  

mailto:bramvanommen@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  
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