
 

 

Op een betrokken, kritische en open 

manier breng ik beweging in 

organisaties, mensen en projecten.  

Door mijn nieuwsgierige en 

onderzoekende houding duik ik graag 

in complexe vraagstukken en zorg ik 

ervoor dat ik de situatie tot in de kern 

analyseer. Door te luisteren en vragen 

te stellen begrijp ik wat er speelt, wat 

er mist, en wat er nodig is voor 

beweging en verandering. Met mijn 

helikopterview en gestructureerde 

manier van werken weet ik complexe 

vraagstukken te vertalen naar 

uitkomsten die gemakkelijk te 

begrijpen en uit te voeren zijn. 
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Als Jonge Hond zet ik mijn enthousiasme, nieuwsgierigheid en creativiteit in voor 

vernieuwing en verandering binnen de publieke sector. Van maandag tot donderdag doe 

ik verschillende projecten voor diverse opdrachtgevers. Op de vrijdag runnen wij met alle 

collega’s samen het bedrijf.  

Verantwoordelijk voor de broodafdeling inclusief magazijn en inkoop.  

• Ondersteunende taken voor de directe  

• Projectmanager bij project Geld & Werk en project Utrecht Works 

• Organiseren, faciliteren en geven van trainingen over solliciteren  

• Jobcoach  

 

Als office manager was ik verantwoordelijk voor de werkzaamheden om het kantoor en 

de maatschappelijke projecten van Brand New Job draaiende te houden. Door alert te 

blijven op risico’s, knelpunten en belemmeringen zorgde ik ervoor dat zowel het kantoor 

als de projecten soepel verliepen en resultaat werd behaald. Medeverantwoordelijk voor 

het maatschappelijke project Geld & Werk; plannen, organiseren, faciliteren en geven 

van trainingen over solliciteren aan mensen met schulden of in de bijstand. Ook was ik 

verantwoordelijk voor het maatschappelijke project Utrecht Works in samenwerking met 

Gemeente Utrecht, Rabobank Utrecht en ROC Midden-Nederland. Contactpersoon voor 

de verschillende stakeholders en meedenken over de invulling van het project. Ook was ik 

verantwoordelijk voor het organiseren van een matching dag waarbij Utrechtse jongeren 

en organisaties met elkaar in gesprek konden. Daarnaast was ik hierbij jobcoach voor het 

begeleiden van jongeren naar werk, zowel individueel als het geven van trainingen in 

groepsverband. 

• Werven en selecteren van stagiaires voor de KNVB en haar partners 

• Inhoudelijk vormgeven, organiseren en faciliteren van on-boarding & off-

boarding van stagiaires.  

 

Als stagiaire Junior Recruiter was ik bij het KNVB Talent Team verantwoordelijk voor het 

werven en selecteren van +- 100 stagiaires voor de KNVB en haar partners. Planning 

maken, behouden, en bijsturen wanneer dat nodig is voor het invullen van de vacatures. 

Screenen van Cv’s en sollicitatiebrieven, het voeren van telefonische eerste gesprekken 

met kandidaten, en het voorstellen van kandidaten bij de verschillende organisaties. 

Daarnaast was ik medeverantwoordelijke voor het organiseren, faciliteren en invulling 

geven aan de on-boarding & off-boarding van de +- 100 stagiaires. Hierbij was het 

belangrijk dat de on-boarding zich focuste op zowel de KNVB als Adecco naast de 

organisatie waar de stagiaires aan de slag gingen. Dit bestond uit een introductiedag, 

twee bijeenkomsten en reflectiemomenten tijdens de stageperiode en een of-boarding 

aan het einde van de stage periode.  

 



2 CV  

 

Secretaris | Studievereniging Source 

• Communicatie binnen de vereniging  

• Bijhouden communicatie op verschillende kanalen (Website, Instagram) 

• Notuleren bij vergaderingen 

• Externe betrekkingen onderhouden en opzetten 

• Deelnemen aan commissies om het bestuur te vertegenwoordigen 

• Organiseren van de introductieweek en studiereis  

 

Stagiaire Marketing & Evenementen | CSG Facilitaire 

Dienstverlening

Als stagiaire marketing & evenementen bij CSG schreef ik een marketingplan voor de 

organisatie, organiseerde ik een bedrijfsuitje voor het hele bedrijf en werkte ik mee met 

de dagelijkse administratieve taken.  

Als stagiaire marketing & evenementen bij de Kargadoor coördineerde ik evenementen 

die plaatsvonden bij dit cultureel en maatschappelijk podium in Utrecht. 

Werkzaamheden bestonden uit het klaarmaken van de zalen met de gevraagde 

apparatuur, baliewerkzaamheden, administratie zaalverhuur en barwerkzaamheden. 

Daarnaast schreef ik een marketingplan voor de organisatie.  

 

Jonge Honden Academie | Persoonlijk Leiderschap |  

 

Universiteit Utrecht, 2021 – 2022 

Thema’s: Doing Ethnography, Globalization, Sustainability  

Onderwerp Thesis: The ‘annoying’ question: what do you do? - An ethnographic study 

about how people experience unemployment In the Netherlands.  
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Universiteit Utrecht, 2020 – 2021 

Onderwerp Thesis: A look at citizenship during the energy transition to renewable energy; 

how the energy transition affects different aspects of citizenship. 

Fontys Tilburg, 2016 – 2020 

MBO Utrecht, 2013 – 2016 

Thema's: Marketing en evenementen  

Wanneer je graag iemand anders over mij wilt spreken, dan kan dat natuurlijk. Laat het 

me even weten en dan link ik jullie. 
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Wanneer er nog vragen of onduidelijkheden zijn dan 
kan er te allen tijde contact opgenomen worden. 
 

 

www.instagram.com/dejongehonden  

www.facebook.com/dejongehonden  

www.linkedin.com/company/jongehonden  
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