
brengt beweging  

 

Hier ben ik goed in 

Als kritische onderzoeker zit 
mijn kracht in het uitpluizen 
van vraagstukken. Mijn 
nieuwsgierige houding leidt 
ertoe dat ik geïnteresseerd 
ben in diverse thema’s én 
deze snel eigen kan maken.  
Door verdiepende vragen te 
stellen en de context te 
analyseren kom ik snel tot de 
kern van wat er speelt.   
 

Zo breng ik beweging 
Als gestructureerde 
aanpakker en nieuwsgierige 
onderzoeker bevraag ik de 
status quo en zet ik de feiten 
op een rij. Met mijn kritische 
blik kom ik snel tot de kern 
van een vraagstuk.   
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Werkervaring 

Adviseur, Beoordeling Subsidieaanvraag Hogescholen, Galan Groep 
nov ‘22 
De Galan Groep heeft namens de Vereniging van Hogescholen (min OCW) meegewerkt 
bij een subsidieaanvraag voor scholen in krimpregio’s. Met een team Jonge Honden heb 
ik meegewerkt aan het ondersteunen van de Galan Groep bij de eerste selectie. In deze 
rol heb ik mijn kritisch en analytisch vermogen ingezet om op korte termijn zorgvuldig de 
subsidieaanvragen op hoofdlijnen samen te vatten, de aannemelijkheid van de 
argumentatie te beoordelen en de opgeleverde informatie overzichtelijk te maken voor 
de beoordeling van de commissie. 
 

Projectmedewerker, ECP | Platform voor de informatiesamenleving 
aug ’22 – okt ‘22 
ECP | Platform voor de informatiesamenleving is een onafhankelijk en neutraal platform 
waar overheid, wetenschap, bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke organisaties 
publiek-privaat samenwerken aan en kennis uitwisselen over een verantwoorde 
vormgeving van onze digitaliserende samenleving. Binnen ECP ondersteunde ik diverse 
projecten in het kader van de Cybersecurity Alliantie. Mijn takenpakket bestond onder 
andere uit: Het begeleiden en faciliteren van verschillende werkgroepen, het opstellen 
van een projectplan voor de campagne ‘Cybersecuritywoord van het Jaar 2022’, het 
aansturen van de uitvoering van deze campagne en communicatieteksten schrijven.  

Projectmedewerker, Gemeente Renkum 
jul ’22 - heden 
De gemeente Renkum is bezig met haar grootste project tot nu toe; het realiseren van 
een spooronderdoorgang bij het drukke traject te Wolfheze. Dit project wordt 
gerealiseerd in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de 
provincie Gelderland, de gemeente Renkum, NS ,en ProRail. Vanuit deze rol heb ik 
ervaring opgedaan met samenwerking met diverse partijen op het gebied van ruimtelijke 
inrichting. Binnen dit project ondersteun ik de gemeente op diverse vlakken, waaronder: 
communicatie, relatiebeheer, het schrijven van collegevoorstellen, het schrijven van 
nieuwsbrieven en het organiseren van bijeenkomsten.  
 

Global Risk Insights, Editor 
mei ’22 – sep ‘22 
Global Risk Insights is een online platform over internationale betrekking voor een brede 
doelgroep van studenten en onderzoekers. Ik redigeerde artikelen, was aanspreekpunt 
voor analisten met betrekking tot inhoud en aanpak en ik hielp de auteurs in hun 
schrijfproces.  
 

Verschillende banen in de horeca 
’21- ’22 
Sinds mijn terugkeer in Nederland heb ik met veel plezier op verschillende plekken in de 
horeca gewerkt, o.a. als horecamedewerker bij Soldaat van Oranje, bij koffiezaak 30ml in 
Leiden en als barmedewerker bij Bar Buka in Amsterdam.  
 

Coca Cola International offices, stage 
‘16 
Voor de PR afdeling van Coca Cola heb ik onderzoek gedaan naar hoe de lokale 
bevolking naar het kantoor van Coca Cola in Drogheda kijkt. Daarnaast dacht ik mee 
over productontwikkelingen- en lanceringen.  
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Opleidingen 

Master Risk – cum laude 
Durham University, 2020-2021 
Binnen de Risk master aan Durham University ligt de focus sterk op de combinatie risico  
en beleid. De master is gericht op de brede context en sociale dimensies van risico’s en 
veiligheid. 
Thesis: ‘Exploring the Forces Behind and Implications of the Use of Wrist-Wearable  
Fitness Trackers by Individuals as Part of their Health Insurance Policies’ 
 

Bachelor Economie 
Durham University, 2017 – 2020 
Thesis: ‘An Investigation into the Relationship between Conflict Experience and  
Individual Preferences; The Case of Northern Ireland’ 

 
 
 

En ook 

Vrijwilliger, Durham voedselbank 
’20 – ‘21 
Aanspreekpunt en luisterend oor voor iedereen die bij de voedselbank binnenkomst en 
verantwoordelijk om mensen met de juiste spullen naar huis te laten gaan. 

Bestuurslid, Durham University Hockey Club 
’19 – ‘21 
Verantwoordelijk voor twee hockeyteams: van selectie tot praktische organisatie van  
trainingsweken en aanspreekpunt voor de captains. 
 

Ireland Premier League Hockey, Belfast Harlequins 
’16 – ‘17 
Gespeeld in de hoogste competitie van Ierland binnen een omgeving waar een 
topsportmentaliteit heerst en toewijding en doorzettingsvermogen verlangt worden. 
 

Jeugdhockeycoach, Victoria College Belfast 
’16 
Als coach stuurde in een jeugdteam aan. 
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 Contactgegevens 
 
06 38561641 
odilia@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 
 
 
 
 
 
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  


