
brengt beweging  

 

Hier ben ik goed in 

Proactief, enthousiast en energiek, dat is 

wie ik ben. Als ik een idee heb, pak ik het 

met beide handen aan. Door mijn 

ervaringen bij zowel publieke- en private 

organisaties ben ik sociaal adaptief in de 

omgang en aanpak binnen verschillende 

werkculturen en sectoren. Verder ben ik 

onderzoekend erg sterk, kan ik resultaten 

presenteren in een aantrekkelijk product 

en ben ik altijd op zoek naar verbetering.   

Zo breng ik beweging 

Een betere toekomst en leefomgeving, 

daar strijd ik voor. Met een zeer 

toekomstgerichte blik onderzoek ik en pak 

ik opdrachten met beide handen aan.  Met 

succes durf ik af te wijken van de 

standaard en laat ik zien dát en hoé zaken 

beter en anders kunnen. Met mijn 

positieve en aanstekelijke energie trek ik 

mensen mee in een proces van 

verbetering.  

CV 
 

Daan Sanders
 

Persoon- en contactgegevens  

 

16-07-1995 

daansanders@jongehonden.com 

06-12464533 

www.jongehonden.com 
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Werkervaring 

Junior Vastgoed Regisseur Leadsbureau bij het COA 
Januari ’22 – Augustus ‘22  

 

Voor het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers was ik tijdens een crisisperiode samen 

met een klein team verantwoordelijk voor de voorkant van het vastgoedproces. 

Aanbiedingen van vastgoed werden door ons behandeld en er werd een eerste screening 

uitgevoerd of de locatie potentie heeft volgens de geldende PvE’s voor opvang 

asielzoekers. Verder was het leadsbureau het kloppende hart binnen de afdeling 

Vastgoed. Samen met een bestuurlijk vastgoed regisseur was ik ook verantwoordelijk 

voor de bestuurlijke processen binnen de provincies Gelderland, Flevoland en Friesland. 

Afgezien van de reguliere werkzaamheden hield ik me ook actief bezig met de 

procesoptimalisatie van het vastgoed leadsproces en de algemene processen in de 

afdeling.  

 

Methodisch Verbinder en Creatieve Planner bij de City Deal 
Openbare Ruimte  
Januari ’22 – Heden  

 

In de City Deal openbare ruimte bundelen gemeenten, overheid, onderwijsinstellingen en 

het bedrijfsleven hun krachten om een integrale aanpak van de transitieopgaven 

(mobiliteit, de energietransitie en klimaatadaptatie) vorm te geven. Zes verschillende 

teams werken aan methodiek, instrumentarium, regelgeving en standaardisaties die 

gemeenten en Rijk nodig hebben om integrale oplossingen in de praktijk te bevorderen. 

Binnen deze City Deal geef ik leiding aan drie van de zes ontwikkelteams. Enerzijds als 

planner van de verschillende sessies en evenementen, anderzijds als aanjager en 

aandrager van verschillende methodieken en werkvormen om het proces verder te 

brengen. Verder ben ik de verbindende factor tussen de projectleider en de teams en ben 

ik verantwoordelijk voor een goeie verbinding tussen de ontwikkelteams en de casussen 

binnen de City Deal.  

 

Stagiair Stedelijke Verlichting – Gemeente Eindhoven 
Mrt’18 – Juni’18  

 

Voor de gemeente Eindhoven heb ik onderzoek gedaan naar de verschillende 

toepassingen en karakteristieken van moderne verlichtingstechnieken. Ook heb ik 

onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om deze in te passen binnen het Eindhovense 

straatbeeld, met behulp van verschillende samenwerkingen tussen meerdere actoren. 

(Het onderzoeksrapport is via mij op te vragen)   

Trainee Tactical Urbanism – Mindspace Ltd. Budapest  
Mrt’17 – Juli’17  

 

In Boedapest deed ik onderzoek naar mogelijkheden om de leefomgeving in een 

historische achterstandswijk te verbeteren. Dit deed ik door kleinschalige interventies toe 

te passen en het effect hiervan te meten. Samen met de bewoners van de wijk werden er, 

aan de hand van informele workshops, verschillende kleinschalige interventies 

ontwikkeld met een grote impact. Door dit samen met de bewoners te doen, werden de 

ideeën ook gedragen door de buurt en hadden de interventies meer draagvlak in de 

ingewikkelde Hongaarse politiek. (Het onderzoeksrapport is via mij op te vragen)   
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Stagiair Ontwikkelscenario’s Provincie Zuid-Holland 
Aug’16 – dec’16  

 

Voor de Provincie Zuid-Holland heb ik een studie gedaan naar verschillende 

ontwikkelscenario’s van de Zuidplaspolder. Uiteindelijk zijn er door mij drie scenario’s 

ontworpen, die als hulp hebben gediend bij de visievorming voor de gemeentes die in de 

Zuidplaspolder liggen. (Het onderzoeksrapport is via mij op te vragen)   

 

En ook: 

Assistent manager T-Mobile 
Okt’ 19 – okt’ 21  

 

Als assistent-manager bij T-Mobile was ik verantwoordelijk voor de dagelijkse 

bedrijfsvoering in een T-Mobile winkel. Ik stuurde het team aan, voerde 

evaluatiegesprekken en droeg ideeën aan mijn manager aan voor het verbeteren van 

onze dienstverlening en commerciële cijfers.  

Senior Sales Advisor Tele-2  
Sep’17 – sep’19 

 

Bij Tele-2 heb ik saleservaring opgedaan. Ik stond in contact met (potentiële) klanten van 

Tele-2 om een passend aanbod te doen van de verschillende producten. Buiten de 

financiële targets stond klantbeleving- en tevredenheid centraal bij Tele2, wat mijn 

sociale adaptiviteit versterkt heeft.  

 

 

Training  

Juniors Journey  
Jonge Honden Academie  
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Opleidingen 

Master Spatial Planning – Specialisatie: Cities, Water & Climate 
Change  
Radboud Universiteit, 2018 – 2020 

 

De specialisatie die ik heb gevolgd binnen mijn master (Cities, Water & Climate Change) 

is een specialisatie die enorm toekomstgericht is en die steeds relevanter wordt; hoe 

kunnen steden omgaan met klimaatverandering en hoe kunnen steden hier direct van 

profiteren als het gaat om de kwaliteit van de leefomgeving. Omdat dit nog een vrij 

nieuw onderwerp is, heb ik goed geleerd hoe ik met een frisse en vernieuwende aanpak 

mijn werk kan doen in een wereld die gekenmerkt wordt door zaken die al decennia 

onveranderd zijn. Mijn Master Thesis betrof een toekomststudie over de transformatie 

van parkeerplaatsen naar andere vormen van openbare ruimte. (De thesis – beoordeeld 

met een 9.0 - is via mij op te vragen)   

Built Environment (Ruimtelijke Ordening en Planologie) 
Breda University (NHTV), 2014 – 2018 

 

In deze opleiding staat ruimtelijke ordening en planologie centraal, maar wordt er nauw 

samen gewerkt met de opleidingen Urban Design en Mobiliteit. Je leert om stedelijke 

en regionale gebieden te (her)ontwikkelen, duurzame en innovatieve verkeers- 

en vervoerssystemen te creëren en ideeën te vertalen naar ruimtelijke ontwerpen. Mijn 

Bachelor Thesis betrof een onderzoek over de toepassingen van moderne 

lichttechnieken voor de gemeente Eindhoven. (De thesis – beoordeeld met een 9.0 - is via 

mij of de Gemeente Eindhoven op te vragen)   

Verder  

LYNX Collective Brewing  
2020 – heden 

Met een vriend brouw ik toegankelijke maar toch uitdagende bieren. Met het brouwerijtje 

proberen we zoveel mogelijk jonge creatieve mensen (bijvoorbeeld koks, grafische 

designers, schrijvers en filmmakers) samen te brengen en hier een collectief omheen te 

bouwen.  

Jazztronomy  
2022 – heden 

Met twee vrienden kook ik plantaardige gerechten binnen verschillende evenementen; 

comfortfood vanuit onze eigen bus of fietskar op festivals, of uitgebreide diners bij 

verschillende pop-up concepten. Ook delen we recepten op onze website en Instagram 

pagina.  

 

Referenties  

Rik van Stiphout   Sohil Tahwildari   
Gemeente Eindhoven  Manager T-Mobile  

 

 

De contactgegevens kunnen bij mij worden opgevraagd.   
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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 

www.instagram.com/dejongehonde

www.facebook.com/dejongehonden  

www.linkedin.com/company/jongehonden  
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