
brengt beweging 
 

 

Hier ben ik goed in 

Als ruimtelijk bestuurskundige 

analyseer en benader ik 

vraagstukken vanuit 

verschillende perspectieven. 

Ik ben een doorzetter en ga 

graag nieuwe uitdagingen 

aan. 

Zo breng ik beweging 

Met mijn enthousiasme en 

positieve houding breng ik 

beweging, dit combineer ik 

graag met een kritische blik. 

Zo zal ik nooit stoppen met 

bevragen en mij verwonderen. 
  

CV 
 

Nanine Koolstra 
 

 

Persoon/contactgegevens 

nanine@jongehonden.com 

06 10 79 79 31 

www.jongehonden.com 

 

 

http://www.jongehonden.com/
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Werkervaring 

Adviseur veiligheid, Ymere  
Januari ’23 – heden  

Als adviseur veiligheid voor Ymere onderzocht ik de ervaringen en behoeften van de 

bewoners van 500 sociale huurwoningen in Weesp voor een verbetering in veiligheid. 

Door middel van kwalitatief onderzoek bracht ik de behoeften in kaart, organiseerde ik 

een participatiebijeenkomst en analyseerde de input tot een praktisch advies voor 

Ymere.   

Projectleider, Stichting Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen 
September ’21 – heden 

Als projectleider ben ik verantwoordelijk voor het opstellen van de projectplanning en 

coördinatie voor het Erfgoeddeal project Kennisprogramma Klimaatbestendige 

Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen. Ik ondersteun het programmateam in het 

vormgeven van de projectlijnen en werk ik als een spin in het web om alle stakeholders en 

belangen te verbinden.    

Participatieadviseur, Ymere 
Juli ’21 – November ‘21 

Als participatieadviseur voor Ymere onderzocht ik de behoeften van de bewoners van 

drie wooncomplexen in Haarlem voor een verbetering in veiligheid en leefbaarheid. Ik 

bracht de behoeften in kaart, organiseerde participatiebijeenkomsten en analyseerde de 

input tot een praktisch advies voor Ymere.  

Projectleider, Gemeente Utrecht 
Juli ’21 – April ‘21 

Als projectleider ondersteunde ik de afdeling Culturele Zaken van de Gemeente Utrecht 

bij het Europese Innovatieproject Hub-In. In dit project ontwikkelen zeven Europese 

steden een innovatieve hub in een historisch stedelijk gebied. In dit project hield ik mij 

bezig met het vertegenwoordigen van de lokale belangen bij de Europese partners en 

vertaalde ik de wetenschappelijke kennis naar praktijkkennis voor de stad.  

Onderzoeker, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland  
Mei ’21 – Juli ‘21 

Als onderzoeker bij RVO onderzocht ik (door middel van kwalitatieve diepte-interviews) 

de verschillende aanpakken en instrumenten ontwikkeld door provincies voor het 

stimuleren van zonne-energie op daken. Daarnaast organiseerde en faciliteerde ik de 

online kennissessie over zon-op-daken voor de provincies. De opgehaalde data hebben 

we vertaald naar concrete adviezen voor de RVO en de provincies.  

Adviseur participatie, bureau Sport en Ruimte 
Januari ‘21 – Juni ‘21 

Als adviseur participatie ondersteunde ik bureau Sport en Ruimte bij het ontwikkelen en 

analyseren van online participatietrajecten voor sportief ruimtelijke opgaven van 

gemeenten. Hier heb ik inzicht opgedaan in het gevoelige bestuurlijk proces van het 

opzetten van een participatietraject. Daarnaast heb ik ervaring opgedaan in het 

waarborgen van kwalitatieve en inclusieve participatie met de beperkingen alsook 

mogelijkheden van online werken.   

Onderzoeker, Stichting Bodembeheer Nederland 
December ‘20 – Mei ‘21 

Als onderzoeker bij SBNL onderzocht ik de mogelijkheden voor de stichting om haar 

kennis en diensten uit te breiden van bodemsanering naar duurzaam bodembeheer in de 

landbouw. Via kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden heb ik geleerd om 
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grote hoeveelheden informatie snel te verwerken, informatie snel eigen te maken en 

hoofdzaken van bijzaken te scheiden. Als verbinder heb ik SBNL, na marktonderzoek en 

verkennende gesprekken, in contact gebracht met diverse organisaties om nieuwe 

samenwerkingen aan te gaan.  

Projectmedewerker omgevingsvisie, gemeente Hilversum 
Maart – Juli ‘20  

In het kader van mijn afstuderen ben ik als projectmedewerker betrokken geweest bij 

team Ruimtelijke Kwaliteit binnen het programma Omgevingswet. Dit was een 

combinatie van het schrijven van mijn masterthesis en werkzaamheden uitvoeren voor 

het vormgeven van de omgevingsvisie.  

Korte projecten 

Coördinator educatievideo’s, CNV Internationaal Februari – Maart ‘21 

 

Creatieve facilitator 
Kansfonds, 2021 

Erasmus Universiteit, 2022 

Woningcorporatie Woonin, 2022 

 

Zelf het bedrijf runnen 

Coördinatie verhuizing Jonge Honden kantoor Januari ‘21 – April ‘22 

Acquisitietijgers December ’20 - heden  

Stagebegeleiding  September ’22 - heden 

 

Training  

Projectmanagement 
Berenschot, 2021 

Nieuwe Omgevingswet 
Online Academy, 2021  

Persoonlijk leiderschap 
Professional Rebel, 2021  

Scrum  
Werkgeluk  
Energy Management 
Werken als adviseur 
Visueel communiceren 
Jonge Honden Academie, 2021 

Opleidingen 

Master Urban Governance (Msc) 
Erasmus Universiteit Rotterdam, 2019 – 2020 
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De MSc in Urban Governance biedt inzicht in een nieuwe, duurzame manier van besturen 

en biedt expertise in stedelijke economie, sociologie en stedelijke planning. Dankzij deze 

master heb ik begrip opgedaan van bestuurlijke processen, stakeholder-management en 

inzicht in bestuurlijke sensitiviteit. Ik heb in deze master mij gefocust op participatie en 

duurzaamheid en schreef mijn masterthesis over burgerparticipatie in klimaat adaptief 

gemeentebeleid.  

Bachelor Algemene Sociale Wetenschappen (Bsc) 
Universiteit Utrecht, 2016 - 2019 

De bachelor Algemene Sociale Wetenschappen heeft mij geleerd om met een 

interdisciplinaire blik een visie te vormen op sociale vraagstukken in de maatschappij. 

Deze wetenschappelijk denkwijze die het belang van integraliteit benadrukt is iets wat ik 

ook in het werkveld mee neem.    
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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 
 

06 10 79 79 31 

nanine@jongehonden.com 

www.jongehonden.com  

http://www.jongehonden.com/
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Hé hallo 
 
Mail ons 
www.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  

http://www.jongehonden.com/
http://www.jongehonden.com/
https://www.linkedin.com/company/jongehonden/
https://www.facebook.com/dejongehonden/
https://www.instagram.com/dejongehonden/
http://www.instagram.com/dejongehonden/
http://www.facebook.com/dejongehonden/
http://www.linkedin.com/company/jongehonden/

