
brengt beweging  

 

Hier ben ik goed in 

Actief luisteren om die ene 
kritische vraag te kunnen 
stellen. Proactief meedenken, 
tussen de regels door lezen en 
van meerdere kanten 
benaderen om snel tot de 
kern te komen. Met 
aanstekelijk enthousiasme 
samenwerken en begeleiden.  

Zo breng ik beweging 

Opgeleid als 
publiekshistoricus sta ik 
midden in de maatschappij 
en kan ik complexe materie 
inzichtelijk maken. Ik help een 
organisatie met het 
formuleren en vertellen van 
een duidelijk verhaal. 

CV 
 

Sjoerd van 
Hoenselaar 
 
 

Persoon/contactgegevens 
sjoerd@jongehonden.com 
06 39 38 50 14  
www.jongehonden.com 
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Werkervaring 

Publieks- en projectmedewerker, Universiteitsbibliotheek Utrecht 
Mei ’19 – heden 
Als projectmedewerker zet ik mij in de voor de toegankelijkheid van informatie en 
huisvesting. Met als doel kennisdeling tussen student, docent en onderzoeker te vergroten. 
De toegankelijkheid omvat vindbaarheid van informatie, vindbaarheid in de ruimte en het 
faciliteren van bijeenkomsten. Hierdoor heb ik veel klantcontact, moet ik flexibel zijn en 
snel kunnen schakelen. Ik zorg voor een gevoel van gastvrijheid, ondersteun 
wetenschappers en formuleer beleidsadviezen over de toegankelijkheid (zowel fysiek als 
online). Als publieksmedewerker ben ik het visitekaartje van de Universiteitsbibliotheek, zo 
ben ik het eerste aanspreekpunt voor bezoekers. 

Coördinator en educatief medewerker Fietsstimulering, SportUtrecht 
Sept ‘22 – heden 
Op verschillende scholen in het speciaal onderwijs geef ik kinderen fietsles. Hiermee hopen 
we als organisatie zo veel mogelijk kinderen met vertrouwen op de fiets te krijgen, zodat 
ze zelfstandig naar school kunnen fietsen. Ik ben verantwoordelijk voor: 

+ het vormgeven van de theorie- en praktijklessen 
+ het contact met de scholen 
+ het transport van de fietsen 
+ de persoonlijke begeleiding van de leerlingen 

Projectmedewerker, Studio Louter 
Feb ‘21 – jul ‘22 
Studio Louter levert content-design voor musea. De studio ligt hiermee op het snijvlak van 
(historische) inhoud en de creatieve vormgeving. Als content designer werkte ik samen 
(Scrum) met vormgevers, filmmakers en tentoonstellingsbouwers aan projecten voor o.a.: 
Eye Filmmuseum, Duitse Oorlogsbegraafplaats Ysselsteyn, Maritiem Museum Rotterdam, 
The Library of Trinity College Dublin en Het Steen in Antwerpen. Mijn werkzaamheden 
bestonden uit:  

+ contact met klanten 
+ vormgeven van de visitor journey 
+ schrijven van synopsissen en scenario's 
+ monteren van film 
+ feedback geven op ontwerpvoorstellen 
+ onderzoek naar beeldmateriaal in archieven 
+ verslaglegging van vergaderingen  

Ik heb hierdoor geleerd een verhaal goed te structureren, ruimtelijk en visueel te denken 
en interdisciplinair samen te werken. 

Onderzoeker, Huis Doorn 
Nov ‘19 – okt ‘20 
Ik onderzocht de houding van de familie van (ex)keizer Wilhelm II tegenover het 
nationaalsocialisme. Hiervoor bezocht ik verschillende archieven in Nederland en in Berlijn. 
Dit onderzoek droeg bij aan de totstandkoming van een publicatie en tentoonstelling. Mijn 
werkzaamheden bestonden uit: 

+ kwalitatief onderzoek door middel van archiefonderzoek en vergelijkend 
literatuuronderzoek 
+ beoordelen en bespreken van bewijsstukken 
+ meeschrijven aan een publicatie en de teksten voor de tentoonstelling 
+ feedback geven op het ontwerp van de tentoonstelling 
+ content maken voor de website en Instagram 
+ oefenvragen formuleren voor een educatief programma  
+ advies geven over de mediacampagne met betrekking tot de 
maatschappelijke gevoeligheid van het onderwerp 
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Horecamedewerker restaurants, feesten, bijeenkomsten en festivals 
Mei ’12 – heden 
Door mijn horeca-ervaring weet ik wat aanpakken is en ben ik enthousiast en toegankelijk 
in de omgang.  
 

Training en vaardigheden 

Persoonlijk leiderschap  
Gegeven door Jouwstudiecoach, 2016 

Vaardigheden 
Digitale vormgeving: Adobe Photoshop, Lightroom, Premiere Pro en InDesign 
CMS-systeem website-onderhoud Wordpress 
 

Opleidingen 

Master Publieksgeschiedenis  
Universiteit van Amsterdam, 2020 - 2022 

Bachelor Geschiedenis  
Universiteit Utrecht, 2016 – 2020 

VWO 
Raayland College, 2010-2016 
 

En ook 

Bestuursjaar UHSK 
2018– 2019 
Een jaar lang ben ik bestuurslid geweest van de Utrechtse Historische Studentenkring. Ik 
was verantwoordelijk voor o.a. acquisitie, partners en studiereizen. 

Student-assistent Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis 
Jan ‘18-sep ’18 
Samen met vier medestudenten heb ik de introductieperiode van 250 nieuwe 
geschiedenisstudenten verzorgd. Mijn werkzaamheden varieerden van contact met 
externe partijen tot het organiseren van het introductiekamp.  

Fotograaf 
2016 – heden 
In mijn vrije tijd houd ik ervan om foto’s te maken. Natuur, architectuur en vrienden als 
hobby. Optredens, bruiloften, portretten of feestjes op aanvraag.  
 

Referenties  

Corina van der Heijden 
Universiteitsbibliotheek Utrecht, 06 42 221 282 
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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 39 38 50 14  
sjoerd@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  


