
brengt	beweging	 

 

Hier	ben	ik	goed	in	

Als planoloog heb ik een brede blik 
op de ruimte, en ben ik 
geïnteresseerd in de manier 
waarop verschillende 
maatschappelijke vraagstukken 
hier samenkomen. Mijn favoriete 
onderwerpen zijn participatie, 
inclusiviteit en erfgoed.   

Zo	breng	ik	beweging	

Ik ben niet bang om van de 
gebaande paden af te wijken, en 
probeer vraagstukken van 
verschillende invalshoeken te 
belichten. Ik houd altijd een open 
blik, en probeer het beste van 
verschillende zaken met elkaar te 
verbinden.  

CV	
 

Tim	van	Heusden	
 
Persoon/contactgegevens	
tim@jongehonden.com 
06 28 75 69 65 
www.jongehonden.com 
 
Hij / hem 
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Werkervaring	

Centraal	Orgaan	opvang	asielzoekers	(COA)	
oktober ’21 – februari 2023 
Als bestuurlijk vastgoedregisseur bij het COA was ik actief op de afdeling Vastgoed, ten tijde van de 
opvangcrisis. Onze rol is om bestuurlijk draagvlak te creëren in gemeentes, voor het verwerven en 
realiseren van opvanglocaties. Daarbij waren we de spin in het web voor contacten binnen en buiten 
het COA. Zo voerde ik samen met een senior soms moeilijke gespreken met college en ambtenaren van 
gemeentes in Noord-Nederland, over potentiële opvanglocaties. Ook hielden we contact met 
eigenaren, en lichtten we bestuur, directie en management in over de laatste stand van zaken. Bij het 
COA heb ik geleerd in een crisissituatie overzicht te houden en samen met andere partijen aan een 
urgente opvangvraag te werken.  

Provincie	Utrecht	
oktober ’21 – november ‘22 
Bij de Provincie Utrecht werk ik samen met een collega Jonge Hond aan het opzetten van een netwerk 
Cultuur en Erfgoed. Het doel van dit netwerk is makers en ontwerpers te verbinden met partijen binnen 
de provincie die zich bezighouden met ruimtelijke transitieopgaven. Zo willen we ervoor zorgen dat 
cultuur en erfgoed een grotere rol krijgen binnen deze transitieopgaven. Wij helpen in deze opdracht 
met het opstarten en onderhouden van dit netwerk.  

Woningcorporatie	Ymere	
september ‘21 
Voor Ymere deden we met een aantal Jonge Honden onderzoek naar het woongenot van bewoners in 
Haarlem. Hiervoor hebben we eerst met bewoners gebeld om een beeld van de buurt te krijgen. 
Daarna zijn we, samen met de gebiedsregisseur, de wijk in gegaan met de Ymere bus. We spraken hier 
met bewoners die bij de bus langskwamen, en gingen langs de deuren. Het resultaat hebben we 
gebundeld en voorgelegd aan Ymere.  

Stadslab	RAUM	
september ‘21 
Voor RAUM deed ik samen met twee andere Jonge Honden onderzoek naar de woningcrisis. We gingen 
hiervoor de straten van stadsdeel Leidsche Rijn op, om met bewoners te spreken over hoe zij de 
woningcrisis ervaren. Hieruit hebben we een theoretisch kader opgesteld, dat RAUM gebruikt heeft om 
een ontwerpvraag naar kunstenaars mee te formuleren. Uiteindelijk resulteerde dit alles in een 
tentoonstelling over de woningcrisis.  

Rijksdienst	voor	het	Cultureel	Erfgoed	
april	’19	–	juli	‘19	
Bij de RCE schreef ik mijn scriptie over participatie bij Post ’65 erfgoed. Dit binnen de verkenning Post 
’65, dat onderzoek deed naar het onroerend erfgoed uit de periode 1965-1990. Ik onderzocht hoe 
bewoners kunnen meedenken over het waarderen van stadsvernieuwingswijken. Hiervoor interviewde 
ik professionals zoals ambtenaren en architecten, brainstormde ik met collega’s bij de RCE, en ging ik 
langs de deuren in gesprek met bewoners.   
 

Opleidingen	

MA	Heritage	Studies	
Vrije Universiteit Amsterdam, 2019 – 2021 

• Vakken als: Historical Landscape, Seminar Architecture, en Transformations: 
Meeting Designers. Tijdens deze vakken heb ik verder gewerkt met 
landschapskaarten en gebouwschetsen. We hebben geleerd hoe deze te lezen en te 
gebruiken bij ruimtelijke besluitvorming.  
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• Thesis over Queer Heritage, de ruimtelijke impact van LHBTQIA+ geschiedenis in 
Amsterdam. Met de scriptie heb ik de queer geschiedenissen van drie locaties in 
Amsterdam onderzocht, om zo bij te dragen aan een meer inclusieve representatie 
van de stad.   

MSc	Spatial	Planning	
Universiteit Utrecht, 2018 – 2020 

• Vakken als: Beyond Planning Theory, en Urban Governance in Spatial Planning. De 
vakken in de master gingen dieper in op ruimtelijk beleid en de keuzes hierachter. 
We zijn hier bijvoorbeeld nog intensiever ingegaan op het lezen, begrijpen en 
werken met de Omgevingswet en bijbehorende omgevingsplannen.  

• Thesis over participatie bij Post '65 erfgoed, hoe kunnen bewoners meedenken over 
het waarderen van de wijken Klarendal in Arnhem en de Benedenstad in Nijmegen.  

BA	Sociale	Geografie	&	Planologie	
Universiteit Utrecht, 2015 – 2018 

• Vakken als Introductie in de Planologie, GIS, en Atelier I & II. Tijdens deze vakken 
heb ik voor het eerst kennis gemaakt met bestemming- en omgevingsplannen. We 
hebben geleerd ze te vinden, lezen, en te gebruiken bij het nadenken over 
ruimtelijk beleid.  

• Minor Creative Cities bij faculteit geesteswetenschappen. Over de manier waarop 
artistieke interventies, subculturen en nieuwe media zich verhouden tot stedelijke 
vraagstukken.  

• Scriptie over hoe de stad beter bestand gemaakt kan worden tegen zware regenval 
met behulp van een netwerkstrategie. De casus van Amsterdam Rainproof.  
 

En	ook	

Opstartcommissie	voor	Jongerenpanel	bij	Landschap	Erfgoed	Utrecht	
(LEU)	
juni 2021, gedurende 4 weken 
Deze commissie was opgezet door LEU als klankbordgroep om na te denken over de opzet van een 
jongerenpanel voor Utrechts erfgoed. Samen met leeftijdsgenoten en een medewerkster van LEU 
brainstormden we over zaken als het doel van het panel, welke taken het zou moeten krijgen en op 
welke manier het gestructureerd kan worden. We gingen hiervoor in gesprek met andere provinciale 
jongerenpanels en Utrechtse erfgoedexperts, en we hielden brainstormsessies onderling. Dit leverde 
input op voor LEU voor de opzet van een uiteindelijk panel.  

Actief	lid	bij	AEGEE-Utrecht	
2015-2018	
Bij AEGEE zat ik in drie commissies, gericht op het organiseren van meerdaagse Europese events in 
Utrecht. Gedurende een á twee weken leidden we medestudenten uit verschillende Europese steden 
rond in Nederland en bezochten we thematische en inhoudelijke activiteiten. Binnen de commissie heb 
ik de rol van voorzitter en secretaris gehad. Als voorzitter heb ik geleerd het voortouw te nemen, 
overzicht te houden en andere commissieleden aan te sturen. Als secretaris heb ik geleerd structuur 
aan te brengen in onze organisatie, notulen helder te verwerken en onderdelen van het programma uit 
te werken.  

Actief	lid	bij	U.H.S.V.	Anteros	
2017	-	2021	
Bij Anteros, de LHBTQI studentenvereniging van Utrecht, zat ik in de reiscommissie, kunstcommissie en 
sport- en activiteitencommissie. Binnen deze commissies was ik algemeen lid, wat betekend dat taken 
varieerden. Zo was ik binnen de reiscommissie verantwoordelijk voor het uitwerken van bepaalde 
programma onderdelen en het regelen van verblijf en maaltijden. Binnen de andere commissies had ik 
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regelmatig contact met externe partijen waarmee we activiteiten organiseerden en verzorgde ik de 
promotie naar onze eigen leden toe.  
 

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

 

 Tim	
 
 
06 28 75 69 65 
Tim@jongehonden.com	
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 Contactgegevens	
 
06 28 75 69 65 
tim@jongehonden.com 
www.jongehonden.com  

 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  


