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Persoonlijke interesses
Rechten | IT | Onderwijs | Politiek & debat | Filosofie

Academisch
2007 – 2013

Haarlemmermeer Lyceum

GPA 8/10

– Tweetalig voortgezetonderwijs
– International Baccalaureate English A (native level) Higher Level Language & Literature (5/7)
– Retorica & Debat (9/10)
2013 – 2017

University College Roosevelt (BSc)

GPA 3.1/4

Interdisciplinaire Liberal Arts & Sciences bachelor, majors in:
Rechten: rechtssociologie, internationaal & Europees recht, (Europese) mensenrechten,
grondbeginselen van het privaatrecht, rechtsfilosofie
Computerwetenschappen & statistiek: statistiek I & II, calculus I, econometrie, Python 101,
databasemanagement (SQL), algoritmes voor wetenschappers
Politicologie: politieke filosofie, comparative politics, ethiek, beleidsanalyse
2017 – heden

Erasmus Universiteit Rotterdam (MA)

GPA 7/10

Master in Rechtsgeleerdheid – Legal theory
2018 – heden

Vrije Universiteit Amsterdam (MA)

GPA 8/10

Master in Rechtsgeleerdheid – Internet, intellectuele eigendom en ICT

Werk & stage
Zomer 2015

Stagair bij Siekman & Stassen Advocaten en Belastingadviseurs
Verantwoordelijkheden waren onder andere het opstellen van concept correspondentie,
contracten en processtukken, het doen van onderzoek in de juridische (privaatrecht &
bestuursrecht) en fiscale (IB, btw, vpb) sferen, het lezen van juridische en fiscale weekbladen
en het bijwonen van besprekingen.

2016 – heden

Freelance web developer
Als freelancer doe ik vooral kleine opdrachten die in < 40 uur te realiseren zijn.

2017 – 2018

Freelance bedrijfsadvies bij Hartman Beleggingen (0.3 FTE)
Verantwoordelijkheden zijn onder andere het voorbereiden van alle communicatie, juridische
documenten en besluiten met betrekking tot vastgoedontwikkelingsprojecten in Middelburg
en Den Haag, het bediscussiëren van nieuwe projecten en tenders met de eigenaar, het
onderhouden van de ICT en (deel van) de financiële administratie.

2017 – 2018

Stagiair bij de Eerste Kamer voor een politieke partij (0.4 FTE)
De Eerste Kamer is een prachtige plek om stage te lopen. Terwijl ik mocht meewerken aan
meerdere dossiers – veel juridisch en IT gerelateerd – heb ik vooral veel geleerd van de
ervaring en expertise van de senatoren van de fractie: politieke rotten die alles al drie keer
hebben gezien.

2018 – heden

Product Owner bij Wepublic
In de rol van Product Owner ben ik helemaal op m’n plek: de brug tussen techniek en
gebruikers; het balanceren van ambitie met budget, mankracht en planning. Hier komt mijn
kennis van IT en de socialere kant van mijn studie bij elkaar. Mijn focus bij Wepublic ligt op vier
producten: SIM (een politiek notificatiesysteem), SAS (een politieke webscraper, intern
gebruik), SET (een CRM voor lobbyisten en communicatieprofessionals), en de Issue Tracker
(diepgaande politieke analyses op basis van grote hoeveelheden data).

Vrijwilligerswerk & extra-curriculaire activiteiten
Politiek & debat
2009 – 2016
2011 – 2017
2013 – 2017
2013 – 2019
2015 – heden

Retorica en Brits parlementair debat
Model United Nations
Lid van Rechten- en Politiekvereniging “PoLaw” op UCR
Lid van een politieke jongerenorganissatie
Lid van een politieke partij
Interne cursussen gevolgd op het gebied van integriteit, politieke filosofie (I, II, III), debat (I),
discussie (I, II), gemeentefinanciën (I, II), social media, basismedia, presentatie (I), en de
‘regionale ‘masterclass’ afgerond. Bij deze politieke partij ben ik ook secretaris van het
partijnetwerk ‘Justitie en Veiligheid’.

Financiëel & ondernemend
2014 – 2016

Oprichter Teddy Bijles v.o.f.
Het frustreerde mij dat er geen goede en betaalbare bijles beschikbaar was voor leerlingen op
de middelbare school. Daarom heb ik tijdens mijn studie zelf een bijlesbedrijfje opgezet. Met
een mede-compagnon hebben we dit later ook uitgebreid naar bijles voor mbo-studenten. Dat
leverde uiteindelijk een omzet op van 8.000 EUR p/j.

2015

Penningmeester Stichting Common House Elliott
Sociëteit van University College Roosevelt met een jaarlijkse omzet van meer dan €150.000.
Verantwoordelijkheden waren de boekhouding, belastingaangifte (btw en vpb),
crediteuren-/debiteurenmanagement, liquiditeit- & cashflowoverzichten, budgetten,
salesanalyses m.b.t. productkeuze en marges.

2015 – 2016

Voorzitter Stichting Common House Elliott
Verantwoordelijkheden waren onder andere het sturen van een achtkoppig bestuur,
algemeen management, juridische en contractuele onderhandelingen, contact met business
partners en relaties, algemene communicatie met studenten, algemeen financiëel en
salesoverzicht, controlling, en contact met de raad van Toezicht.

2016 – 2018

Lid Raad van Toezicht van Stichting Common House Elliott
Een toezichtslid heeft drie taken: het adviseren van het bestuur, het controleren van de
gevoerde bedrijfsvoering en de persoonlijke coaching van bestuursleden. Alhoewel
betrouwbare cijfers en een stabiele bedrijfsvoering belangrijk zijn, haalde ik vooral plezier uit
het persoonlijk helpen van bestuursleden.

Maatschappelijk

2014 – 2016

Lid Leerlingenraad Haarlemmermeer Lyceum
Voorzitter Leerlingenraad Haarlemmermeer Lyceum
Lid Medezeggenschapsraad Haarlemmermeer Lyceum
UCR Ambassador

2014

Voorzitter van de UCR Teaching and Learning Society (TLS)

2008 – 2013
2011 – 2013
2012 – 2013

De TLS is de studentenorganisatie die UCR studenten de mogelijkheid geeft om op jonge
leeftijd al te beginnen met lesgeven aan scholieren in het voortgezet onderwijs.
Werkzaamheden waren onder andere het coördineren van een driekoppig bestuur, het leiden
van een aantal lesprojecten en het onderhouden van goede relatie met meerdere middelbare
scholen in de regio Middelburg.
2014 – 2016

Schrijver en redacteur van studententijdschrift Tabula Rasa
Ik schreef artikelen vooral vorm van een persoonlijke column, een interview of als verslag wat
er zoal binnen UCR gebeurde. Werkzaamheden als redacteur waren het coordineren van
financiën, bewaken van de productiestroom en deadlines van schrijvers en het controleren
van artikelen en de drukproef.

2015 – 2017

Programmeur van het ‘IT team’ van studievereniging RASA
In het ‘RASA IT Team’ hield ik mee om de website en het kalendersysteem (PHP/MySQL), te
bouwen en te onderhouden.

2016 – 2017

Penningmeester van de UCSRN
De UCSRN is de nationale studievereniging van alle University College studie- en
studentenverenigingen. Verantwoordelijkheden waren onder andere het doen van de
boekhouding, budgetteren, beleidsstukken schrijven, het creëren en analyseren van enquêtes
over campus, huisvesting, internationalisering en studiedruk, en ICT (website/email).

2017 – heden

Lid van het Adviesorgaan van de UCSRN
Advies geven is altijd lastig: je wilt niet op de stoel van de bestuurders gaan zitten, maar je wilt
hen – en de organisatie – wel behoeden voor fouten die al eens eerder gemaakt zijn. Dat
maakt het advies geven aan de UCSRN zo interessant. In een structuur met verschillende
studentenverenigingen als leden, die elk hun eigen gewoontes en een uitgesproken mening
hebben, wordt het advies geven alleen maar interessanter.

2017 – 2020

Bestuurslid bij Stichting OpenGeo
Stichting OpenGeo zet zich actief in om informatie in het mobiliteitslandschap open te krijgen
en open te houden. Mijn rol is het onder de aandacht brengen van open data binnen de
Nederlandse politiek en samenleving.

2018 – heden

Bestuurslid & oprichter Stichting voor Gesprek & Dialoog
Stichting voor Gesprek & Dialoog is ontstaan uit de onvrede van de toon van het politiek debat

in Nederland. Het project waar ik de meeste impact mee gehad is Podcast Jong Europa, een
serie van 10 podcasts rondom de Europese Verkiezingen van 2019 waarin we jongeren in
gesprek lieten gaan met Europese politici en beleidsmakers.

Opinieartikelen / publicaties
21 mei 2014
14 nov 2014
14 nov 2015
06 dec 2016
15 mei 2017
20 nov 2017
23 aug 2018
25 mrt 2019

Tabula Rasa
Tabula Rasa
Tabula Rasa
UCSRN
UCSRN
Tabula Rasa
OV-Magazine
OVPro

When Students Become Teachers
Jumbo and Maturity
Is Democracy the Solution?
Why Liberal Arts and Sciences is a valuable university program
To the future Minister of Education
Sound the Alarm: the Time for Talking is Over
Reisadvies kan beter met open data
‘Onbegrijpelijk dat vervoerders en TLS data nog steeds niet delen’

IT-vaardigheden
Professionele
ervaring met
Kan werken met
Geëxperimenteerd

Python (Flask), PostgreSQL, web scraping / text mining, Docker, Linux,
Ruby on Rails, CI/CD
SASS, ES6, microservices, S3, PHP, Redis, bash, GraphQL
Serverless, NoSQL (bijv. GCP Datastore), Neo4j

Certificering
2019

Professional Scrum Product Owner I

Taalvaardigheid
Volgens het European language level self assessment grid:

Nederlands
Engels
Duits

Spreken
C2
C2
B1

Begrijpen
C2
C2
C1

Referenties
Referenties op aanvraag.

Schrijven
C2
C2
B1

