Curriculum Vitae Hanke Nijman
Personalia
Naam
Nijman, Hanke
[details niet beschikbaar – neem contact met me op via mijn website of
LinkedIn]
Online
www.linkedin.com/in/hankenijman
www.hankenijman.nl
Ik ben betrokken bij mensen en organisaties, denk en werk
oplossingsgericht en heb een sterk analytisch vermogen. Hierbij sta ik
open voor andere visies en vernieuwing. Met een technische achtergrond
en sterke interesse in sociale aspecten zet ik deze competenties graag in
op het raakvlak van technologie en samenleving, door verbindingen te
leggen, grote lijnen uit te zetten en deze te vertalen naar praktische implementatie. Op deze manier wil ik
bijdragen aan een duurzame, toekomstgerichte samenleving.
Thema’s: Socio-technische interactie, (Digitale) Innovatie, Duurzaam & toekomstbestendig, Maatschappelijke
vraagstukken, Public-Private-People partnerships, Smart City, Fysiek stedelijk domein, Actief burgerschap.

Werkervaring
Mei 2015-heden

Adviseur Smart City bij Gemeente Den Haag. Voor Ingenieursbureau Den
Haag werk ik aan smart city- en innovatietoepassingen in het fysieke domein. Ik
ben gestart met een verkenning naar de ontwikkelingskansen voor het bureau in
innovatie en smart city. Ondertussen zijn er verschillende trajecten gestart,
adviseer ik projectleiders en opdrachtgevers over de implementatie en uitrol van
geschikte smart city toepassingen in de openbare ruimte en ben ik projectleider
voor enkele innovatieprojecten.

Mei 2015 – Aug 2016

Programmamedewerker Smart The Hague bij gemeente Den Haag. Samen
met een klein team verantwoordelijk voor het opstarten en uitbouwen van het
programma Smart The Hague, waarin innovatie wordt ingezet voor
maatschappelijke vraagstukken. Ik heb zowel intern als extern een netwerk
opgebouwd op dit thema en tegelijkertijd de visie Smart The Hague ontwikkeld.

2014

Afstudeeropdracht Smart Cities bij TNO – Strategy & Policy. Onderzoek naar
dynamische rollen en nieuwe vormen van samenwerking in smart cities en het bij
elkaar brengen van top-down en bottom-up initiatieven. Hoe betrek je burgers
bij de ontwikkeling van smart cities? Ik heb hiermee structuur gebracht in
complexe samenwerkingen in een technologische context. Inzet van deze kennis
leidt tot een betere aansluiting tussen technologie, overheid, bedrijfsleven en
burger.

2010

Bacheloropdracht Smart Cities bij ENEA, Italian National Agency for New
Technologies, Energy and Sustainable Economic Development. Tijdens een
stage van vier maanden in Rome heb ik een Urban Communication Pavilion
ontworpen om het idee van smart cities naar de bewoner toe te brengen.
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Opleiding
2011 – 2014

Master Philosophy of Science, Technology and Society – cum laude aan de
faculteit Gedragswetenschappen, Universiteit Twente, Enschede.
Diploma behaald cum laude: december 2014 - Gemiddeld cijfer: 8
Thesis: Dynamic Roles in Smart City Development

2006 - 2011

Bachelor Industrieel Ontwerpen aan de faculteit Construerende Technische
Wetenschappen, Universiteit Twente, Enschede.
Diploma behaald: augustus 2011 - scriptiecijfer: 8
Minor: Filosofie, Bestuur & Planologie

2000 - 2006

VWO, Regionale Scholengemeenschap Steenwijk.
Diploma behaald: juni 2006
Profiel Natuur & Techniek met aanvullend Economie 1, Grieks & 2 jaar Latijn

Extra-Curriculaire Activiteiten
2011-2012

Voorzitter Stichting Internationale Congressen Enschede. Voorzitter van het
organiserende team voor het halfjaarlijkse congres van studentenvereniging
AEGEE-Europe. Ik heb als voorzitter succesvol een uitdagend team aangestuurd
en samengewerkt met veel buitenlandse studenten.

2004 -2016

Danscoördinator project Nisto. Verantwoordelijk voor het choreograferen,
coördineren van choreografen en het geven van workshops. In het lesgeven
speel ik in op de reacties en capaciteiten van de groep.

2012-heden

Raad van Advies & Raad van Toezicht (AEGEE-Enschede). Ik richt mij hierin
specifiek op de persoonlijke ervaringen en doelen van besturen en actieve
leden, om zo, naast een toezichthoudende rol, ook een adviserende rol te
vervullen die bijdraagt aan hun persoonlijke ontwikkeling.

2008-2009

Internal Affairs Board XXIII AEGEE-Enschede. Als functionaris interne
betrekkingen in een full-time bestuursjaar heb ik gezorgd voor een goede
aansluiting van de wensen van leden en de mogelijkheden binnen de vereniging.

Kennis & Vaardigheden
Talenkennis
Nederlands
Engels

Moedertaal
Zeer goed

Digitale vaardigheden
Microsoft Windows en Mac OSx
Microsoft Office
Word, Excel, Powerpoint (gevorderd). Visio (basis)
Adobe Creative Suite Photoshop, Illustrator, InDesign (gevorderd). Dreamweaver, Premiere (basis)
CAD
SolidWorks (basis), 3D for urban planning (basis)
Kwalitatieve analyse Atlas.ti (gevorderd)
Online
Wordpress, Social Media
Interesses
Dansen, Internationale Folklore, Koken & lekker eten, Filosoferen, Politiek, Reizen, Buiten
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