
brengt beweging  

 

Hier ben ik goed in 

Ontwerp, onderzoek, 
conceptontwikkeling, 
stakeholdermanagement, 
faciliteren, verbinden en 
participatie. 
 

Zo breng ik beweging 

Met een creatieve en open 
houding breng ik structuur 
aan in complexe contexten. Ik 
verbind mensen en ideeën. Zo 
maak ik de vertaalslag van 
uiteenlopende behoeften 
naar concept, en geef ik 
iedereen een stem.  
 
  

CV 
 

Lotte 
Sluijs 
 
 

Persoon/contactgegevens 
01-05-1996 
lotte@jongehonden.com 
030 2378179 
www.jongehonden.com 
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Werkervaring 

Onderzoek en ontwerp: management development programma en 
intranetpagina RVO (Forzes) 
2022 - heden 
Als ontwerper en onderzoeker draag ik bij aan de ontwikkeling van een management 
development strategie voor Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO). Hierbij 
draag ik bij aan de jaarkalender(s) en leerlijnen, en ontwerp daarbij passende inhoud en 
communicatiemiddelen binnen de intranetpagina van RVO.  

- Concept ontwikkeling 
- Gebruikersonderzoek  
- UX/UI ontwerp 

Platform Designer bij Faculteit Industrial Design (TU/e) 
2020 – 2022  
Als projectmanager en ontwerper heb ik voor de faculteit Industrial Design aan de 
Technische Universiteit Eindhoven aan een interactief en sociaal projecten platform 
gewerkt. Hier heb ik onder anderen gewerkt aan organisatie, verkennend onderzoek, 
gebruikers onderzoek en het ontwerp van het platform.  

- Opbouwen visie en strategie 
- Concept ontwikkeling 
- Gebruikersonderzoek  
- UX/UI ontwerp 
- Procesmanagement 

Onderzoek burgerwetenschap bij Waag Future Lab 
2021– 2022 
Onderzoek naar ontwikkeling van meer-dan-mens inclusief burgerwetenschap (citizen 
sensing), en de organisatie van verschillende publieke workshops. Dit onderzoek heeft 
bijgedragen aan het nieuwe “urban ecology” onderzoekslab van Waag. Bij dit project 
was ik onder anderen verantwoordelijk voor: 

- Concept ontwikkeling  
- Interactief publieksprogramma organiseren 
- Onderzoeksresultaten presenteren in verschillende contexten 
- Verzamelen perspectieven en belangen binnen de organisatie 
- Opbouw netwerk van organisaties 
- Bijdragen aan de visie van het nieuwe lab 
- Literatuuronderzoek 

PR/organisatie bij Design United & Drivers of Change Expositie  
2019– 2020 
Organisatie en social media voor de exposities Drivers of Change en Design United 
(Dutch Design Week 2019 & 2020), welke zijn georganiseerd vanuit de Technische 
Universiteit Eindhoven en 4TU. Bij dit project was ik onder anderen verantwoordelijk voor: 

- Communicatieplan en strategie 
- Creëren social media content 
- Communicatie intern 
- Schrijven digitale content 
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Korte projecten 

Beoordeling plannen hogescholen krimpregio’s met De Galan Groep 
2022 
Om ervoor te zorgen dat hogescholen die (financieel) geraakt worden door 
demografische krimp geen onomkeerbare stappen te hoeven zetten is geld vrijgemaakt. 
Dit geld dient als steun in de overbruggende periode tot de structurele aanpak uitgerold 
is. In dit project is van belang dat de aanvragen op gelijke en eerlijke wijze getoetst 
worden om het geld op eerlijke wijze toe te kennen.  Bij dit project was ik onder anderen 
verantwoordelijk voor: 

- Kwalitatieve en kwantitatieve data-analyse 
- Samenvatten van aanvragen  

 
Faciliteren en ontwerpen kennisoverdracht portefeuillestrategie 
Woonbedrijf Velsen 
2022 
Tijdens de heidag van Woonbedrijf Velsen is een onderdeel ontworpen waarbij de nieuwe 
portefeuillestrategie gepresenteerd is. Dit onderdeel is ontworpen als een interactief 
programma waarbij werknemers niet alleen voor het eerst kennismaakte met de 
strategie, maar ook de mogelijkheid bood waardevolle input te verzamelen voor een 
succesvol uitvoeren van de strategie.  Bij dit project was ik onder anderen 
verantwoordelijk voor: 

- Programmaontwikkeling  
- Materialen produceren 
- Programma faciliteren 

 
Innovatie burgerparticipatie ruimtelijke ontwikkeling bij Gemeente 
Eindhoven 
2020-2021  
Een onderzoek naar innovatie van het burgerparticipatie processen, met inzichten 
verzameld vanuit testen van een ontworpen participatie tool. 
https://www.cursor.tue.nl/nieuws/2020/december/week-2/burgerparticipatie-20-
spiegel-de-gemeente-je-mening-voor/   Bij dit project was ik onder anderen 
verantwoordelijk voor: 

- Procesorganisatie 
- Stakeholdermanagement 
- Concept ontwikkeling en ontwerp participatie tool 
- Gebruikersonderzoek 
- Literatuuronderzoek 
- Schrijven wetenschappelijke publicatie  

 

Training & Skills 

Juniors Journey 
Jonge Honden, 2022 - heden  
 

Service, digitaal en fysiek ontwerp  
Eindhoven University of Technology 
 
Design thinking & Data Enabled Design 
Eindhoven University of Technology 
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Kwantitatief en kwalitatief (gebruikers)onderzoek  
Eindhoven University of Technology 
 
Beheersing van de Adobe Creative Cloud programma’s 
Eindhoven University of Technology  
 
Behavioural design 
Eindhoven University of Technology 
 

Opleidingen 

Bachelor Industrial Design 
Eindhoven University of Technology, 2015 - 2020 

Master Industrial Design 
Eindhoven University of Technology, 2020 – 2022 

 

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 
 
030  2378179  
Lotte@jongehonden.com 
www.jongehonden.com  
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q 

  
 
 
 
 
 
 

 
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  


