SJORS WIJLHUIZEN
Public Young Professional
Ik ben een flexibele en bemiddelende teamspeler die zorgt voor een
positieve werksfeer. Door mijn enthousiasme en leergierigheid maak ik
mezelf snel bekend met nieuwe kennis, mensen en organisaties. Bij
uitdagingen neem ik graag een voortrekkersrol aan en weet mensen te
motiveren om gezamenlijke doelen te behalen.

E R VA R I N G

TROTS OP

Directie Adviseur bij Gemeente Den Haag, Sociale Zaken en
Werkgelegenheidsprojecten
Juli 2019 – heden

Master Cum Laude
Ik had mezelf het doel gesteld mijn
master Cum Laude af te ronden. Door
goed te plannen en hard te werken
heb ik dit doel kunnen behalen. De 9
voor mijn scriptie was hierbij de kers
op de taart.

•
•

Verantwoordelijk voor het adviseren van de directie van het
Werkgeversservicepunt op strategische en operationele thema’s.
Mijn taken bestonden onder andere uit het organiseren van vergaderingen,
schrijven en beoordelen van bestuurlijke stukken, ophalen van relevante
sturingsinformatie in de organisatie en het ondersteunen van verschillende
projecten.

Projectleider Regionale Opleidingsplannen bij het Leids Universitair
Medisch Centrum
Feb 2019 – juli 2019
• Uitvoeren van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoek naar de verschillende
opleidingen per afdeling binnen 7 ziekenhuizen in regio Leiden en Den Haag.
Dit onderzoek was met name gericht op de beleving en belemmeringen op de
werkvloer. Ik sprak daarvoor alle niveaus binnen de zorg.
• Analyse op professionele en heldere wijze presenteren aan werkvloer,
management en raden van bestuur. Hierdoor veel mensen gemotiveerd en
geïnformeerd.
• Het aanjagen van veranderingen in het onderwijs en stimuleren van
samenwerking tussen ziekenhuizen in de regio.
• Resultaat: een breed draagvlak gecreëerd voor de problematiek. Met zorg
professionals een plan van aanpak (bottom-up) ontwikkeld voor het verhogen
van opleidingsaantallen en kwalitatief verbeteren van de opleidingen.
Projectleider BVA-Office Ministerie van Financiën
Okt 2018 – jan 2019
• Ik was verantwoordelijk voor het opstellen, uitzetten en analyseren van de
zelfevaluatie integrale beveiliging. Dit is een instrument waarbij alle
dienstonderdelen aangeven in welke mate zij beleid hebben
geïmplementeerd. Hiervoor was het van belang om snel bekend te raken met
de inhoud en de organisatie. Aan de hand van dit onderzoek heb ik een
notitie met aanbevelingen geschreven.
• Inhoudelijk was ik betrokken bij het opstellen van het beleidskader voor
strategisch toezicht en schreef ik het jaarverslag en het jaarplan.
• Organisatorisch bereidde ik vergaderingen en workshops voor, organiseerde
ik evenementen en heb ik een weekstart geïnitieerd voor mijn afdeling.
Stagiair Nederlandse Ambassade in Kosovo
Feb 2016 – jul 2016
• Ik was verantwoordelijk voor het beoordelen van subsidie aanvragen voor en
ontwikkelen van projecten m.b.t. versterking van de rechtsstaat, civil society
en culturele ontwikkeling. Als onderdeel hiervan hield ik contact met de lokale
NGOs en voerde ik regelmatig projectbezoeken uit bij onze partners. In deze
tijd heb ik met succes verschillende projecten helpen opzetten op het gebied
van vrije media en mensenrechten.
• Het onderhouden sociale media kanalen van de ambassade.
• Algemene ondersteunende taken zoals het voorbereiden van vergadering,
presentaties en organiseren van evenementen.
Student assistent aan de Universiteit Leiden
Sept 2015 – jan 2016
• Als student assistent was ik verantwoordelijk voor het voorbereiden en geven
van werkgroepen voor het vak Internationale Politiek. Daarnaast hield ik mij
bezig met het beoordelen van mondelinge en schriftelijke opdrachten van de
studenten.
• Ik heb hier geleerd om mijn boodschap af te stemmen op publiek met
uiteenlopende niveaus en behoeften. Verder heb ik hier ervaring opgedaan
met het geven van constructieve feedback op presentaties en geschreven
opdrachten.

Aangaan nieuwe uitdagingen
Ik ben er trots op dat ik altijd actief op
zoek ben gegaan naar nieuwe
uitdagingen. Zo ben ik in mijn
studententijd actief geweest bij een
theatervereniging en heb ik zes
maanden in Kosovo gewoond en
gewerkt.

OPLEIDING
MA Philosophy, Politics &
Economics
2017-2018
Cum Laude

Universiteit Leiden

BA Wijsbegeerte
2014-2017
Cum Laude

Universiteit Leiden

BSc Internationale Betrekkingen
& Organisaties
2012-2015 Universiteit Leiden

TRAINING
2019
Storytelling
Jij als workshopleider
Feedback geven
Prince2 (gecertificeerd)
Business Model Canvas
2018
Intervisie
2015
Academic English
Universiteit Leiden
Training didactiek werkgroep docenten
ICLON

ANDEREN OVER SJORS
“Sjors is geïnteresseerd en betrokken, zijn verantwoordelijkheid als werkgroepdocent heeft hij zeer goed uitgevoerd. Hij was in staat om
complexe materie helder en met zelfvertrouwen over te brengen. In het overleg met andere werkgroepdocenten en mijzelf was hij
initiatiefrijk en communicatief. Kortom, erg prettig om mee samen te werken.”
Niels van Willigen - Universitair Hoofddocent Universiteit Leiden
“Sjors heb ik leren kennen als een initiatiefrijk persoon die zelfstandig zijn resultaten weet te realiseren en in het team makkelijk werd
opgenomen. Hij was in staat om zich complexe materie snel eigen te maken en zijn weg binnen de organisatie te vinden. Ik kan aan hem
met een gerust hart zaken overlaten.”
Joost Koomen - BVA Ministerie van Financiën

