
brengt beweging  

 

Hier ben ik goed in  

Overzicht bewaren, structuur 
aanbrengen, organiseren, 
plannen en luisteren. Ik kan 
zowel zelfstandig als in 
teamverband werken. Mijn 
communicatie is helder en ik 
ben in staat om mensen te 
verbinden.  

Zo breng ik beweging 

Nieuwsgierig en analytisch ga 
ik op onderzoek uit, waarna ik  
proactief overga tot actie. Ik 
ontdek, benoem en bewaak 
de rode draad binnen 
projecten. Met mijn 
analytische blik vertaal ik 
complexe vraagstukken naar 
behapbare werkzaamheden.  
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Werkervaring 

Participatieprojecten, Jonge Honden  
(sept ‘22 - heden)   
Momenteel werk ik als adviseur mee aan verschillende participatieprojecten voor 
woningcorporaties en gebiedsontwikkelaars zoals Ymere en BPD. Deze 
participatieprojecten zijn gericht op het werven van inzicht en perspectief van de 
gebruiker, inwoners van specifieke wijken in dit geval.  

Jr. onderzoeker energietransitie, TU Delft  
(sept ‘21 – juli ‘22) 
Dit project - genaamd ENRGISED - was een samenwerking tussen de TU Delft en de 
Universiteit van Utrecht. Het project had meerdere partners (design bureaus, gemeentes) 
en ik werkte samen met multidisciplinaire wetenschappelijke specialisten. De focus van 
het project lag op de gebruiker: de bewoners. Met onderzoeksmethodes zoals co-creatie 
sessies en kwalitatieve interviews droegen wij bij aan de kennis op het gebied van sociale 
besmetting en de energietransitie vanuit het gebruikersperspectief. 
Mijn kernwerkzaamheden bestonden uit: 
 + Organiseren en leiden (online) sessies, zowel intern als extern (met bewoners) 
 + Inplannen, afnemen en analyseren van kwalitatieve interviews  

+ Gebruikersonderzoek doen en vertalen tbv interne en externe communicatie 
 + Proces bewaken (deadlines, spin in het web) 
 + Meeschrijven onderzoeksrapport en wetenschappelijke publicaties 
 + Verslaglegging en verwerking bijeenkomsten en sessies 

Afstudeerproject: gebruikersonderzoek en ontwerp, TU Delft, 
Matching Futures, MV Design  
(mrt ’21 – jul ‘21) 
In samenwerking met Matching Futures en MV Design deed ik zelfstandig onderzoek naar 
de veiligheidsbeleving in wijken. In Rotterdam Zuid zoomde ik in op een specifieke wijk om 
te leren over dit complexe vraagstuk. Het eerste deel van dit project stond in het teken 
van het gebruikersonderzoek: de bewoners van deze specifieke wijk. In het tweede deel 
dacht ik na over verschillende mogelijkheden om de subjectieve veiligheid te verbeteren 
op basis van het gebruikersonderzoek. Dit resulteerde in een strategie met een 
bijbehorende tool om deze veiligheidsbeleving te vergroten. Mijn werkzaamheden 
bestonden uit: 
 + Planning en organisatie van individueel voltijds project (5 maanden) 

+ Verslaglegging 
 + Overleg met diverse partijen (TU Delft, MV Design en Matching Futures) 

+ Verschillende belangen en partijen verbinden 
+ Uitgebreid gebruikersonderzoek 

 + Afstemmen en bewaken kwaliteit en voortgang van het project 
 + Orde scheppen in de verzamelde data  

Projectmedewerker energie & industrie, SGI Compliance  
(apr ‘19 – juli ‘20) 
SGI Compliance is de partner voor risico- en compliance-vraagstukken op het gebied van 
veiligheid, gezondheid en milieu. Ik was projectsecretaris binnen de afdeling energie & 
industrie. Hier heb ik ervaring opgedaan op het gebied van risicoanalyses voor mens en 
milieu. 
Mijn werkzaamheden bestonden uit: 
 + Verslaglegging en rapporteren van (veld) data 
 + Inplannen veldwerk van specialisten 
 + Overleg met specialisten 
 + Bewaken van de kwaliteit van risicoanalyses en veldonderzoek 
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Trainingen  

Persoonlijk leiderschap 
Gegeven door Professional Rebel, nov ‘22 

Diversiteit en inclusie 
Gegeven door Colourful People, okt ‘22 

Juniors Journey 

Gegeven door Jonge Honden Academie, sept ‘22 – heden 

Sales & Marketing 
Gegeven door Rederij Lovers, sept ‘18 

 

Opleidingen 

MSc, Strategic Product Design  
(sept ‘20 – jul ’21, TU Delft) 
Bij ontwerpen staat de gebruiker centraal. Een degelijk onderzoek naar deze 
gebruikers(groepen) is dan ook een standaard en cruciale start van ieder project. 
Vakspecifiek ligt de focus van de master Strategisch Product Ontwerpen aan de TU Delft 
bij de zakelijke en maatschappelijke kant van ontwerpen. Gebruikers in deze context zijn 
dan vaak bewoners en gemeentes (ambtenaren). 

BSc, Industrieel Ontwerpen  
(sept ‘16 – jul ’19, TU Delft) 
In de bachelor opleiding Industrieel Ontwerpen leert men om complexiteit te ontwarren, 
netwerken op te bouwen en de wereld te ordenen. Er wordt geleerd dat ontwerpproces 
bestaat uit twee hoofddelen: het gebruikersonderzoek en de uitwerking van een oplossing. 
De Delftse ontwerper fungeert als spin in het web, brengt expertises en kennis uit 
verschillende disciplines samen en maakt zich deze kennis eigen.  Design is niet langer het 
resultaat van het individu. Co-design vereist dualiteit bij ontwerpers: ze moeten zowel 
openstaan voor samenwerking en frisse perspectieven, als in staat zijn om een standpunt 
in te nemen en besluitvorming te sturen.  
 

Minor Muziekwetenschappen  
(feb ’18 – jul ‘18, Universiteit Utrecht) 
De minor geeft een overzicht van het muziekwetenschappelijke werkterrein en van de 
muziekgeschiedenis van de eerste eeuwen na Christus tot en met die van de 
eenentwintigste eeuw. 
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En ook 

Zanger (frontman en gitarist), verschillende bands 
(nov ‘14 – heden) 
Van studenten bigbands tot de ‘Phoenix Funk Foundation’ en momenteel als gitarist in de 
‘Moustache Big Band’. 

Basiscursus EHBO, G4S Training & Safety  
(jun ’22)  
Deelnemers van deze opleiding behalen hét bekende EHBO-diploma. Hierbij gaat het om 
de EHBO-basisvaardigheden, inclusief reanimeren en het gebruik van een AED. 

Intern publiekservices en zakelijke activiteiten, Podium Mozaïek 
(sept ’18) 
Als tijdelijk medewerker van dit multicultureel theater leerde ik wat er allemaal bij komt 
kijken voordat een voorstelling of optreden daadwerkelijk plaatsvindt. 

 

Referenties  
Wanneer je graag iemand anders over mij wilt spreken, dan kan dat natuurlijk. Laat het 
me even weten, dan link ik jullie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  Contactgegevens  
  
06 214 725 30  
floris@jongehonden.com  
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 
 
 
 
 
 

        
        

 
  

  
   

 
Jonge Honden 
Berlijnplein 524 
3541 CN Utrecht 

www.instagram.com/dejongehonden  

www.facebook.com/dejongehonden  

www.linkedin.com/company/jongehonden  
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