ESRA HAGEMAN
Public Young Professional
Ik ben een initiatiefrijke, enthousiaste team player, die veel plezier haalt
uit het aanpakken van complexe, organisatorische uitdagingen en
uitvoeren van verandertrajecten. Ik ben stabiel en niet gemakkelijk uit
balans te krijgen. Dankzij mijn goede contactuele eigenschappen, los ik
eventuele conflicten gemakkelijk op.

ERVARING

TROTS OP

Adviseur Huisvesting en Facilities, Gemeente Den Haag (via YSE)
Februari 2019 – heden
Als adviseur Huisvesting en Facilities van de Dienst Sociale Zaken en
Werkgelegenheidsprojecten binnen de gemeente vorm ik de verbindende factor
tussen SZW en het intern dienstencentrum. Daarbij heb ik verschillende dossiers en
projecten onder me en werk ik mee aan het grootste project op dit moment; de
herhuisvesting van 500 medewerkers van het SZW-pand aan de Binckhorstlaan.
Daarbij m.n. verantwoordelijk voor beheren planning, meedenken, het schrijven van
memo’s, brieven aan directie SZW, het GMT of een andere dienst. Als
hoofdgemandateerde huisvesting behoren tot mijn verantwoordelijkheden het
toekennen van autorisaties, het accorderen van huisvestingsverzoeken, collega’s
daarover adviseren en acties uitzetten. Wegens verlof van de senior adviseur
Huisvesting ben ik gedurende de maand april volledig verantwoordelijk voor het hele
dossier huisvesting van de Dienst.

Ik floreer in stressvolle en
veranderlijke situaties en collega’s
roemen mij daarbij om mijn
‘getting things done’ mentaliteit en
organisatietalent. ‘Als we deze
klus aan Esra geven, weten we
zeker dat het goed komt’.

PMO, Servicecentrum Drechtsteden (Via YSE)
juni 2018 – januari 2019
Als pmo werkte ik samen met het projectteam KZA aan de implementatie van een
nieuw zaaksysteem voor de zeven gemeenten van de Drechtsteden. Daarbij heb ik
me veel bezig gehouden met het hervormen van de projectstructuur. In mijn functie
als PMO bewaakte ik daarnaast de acties en planning van het team, joeg ik
voortgang na en coördineerde ik de opleidingen en nazorg rondom de livegangsmomenten van het systeem.
Stagiair GroenLinks Europees Parlement, Brussel
september 2017 – februari 2018
Volledig verantwoordelijk voor de organisatie van bezoekersgroepen, waarbij o.a. de
GroenLinks Tweede Kamerfractie een uitgebreid programma met diverse sprekers
aangeboden kreeg in het Europees Parlement. Daarnaast verantwoordelijk voor de
logistieke en administratieve ondersteuning van de Europarlementariërs.
Stagiair
Directie
Stabiliteit
en
Humanitaire
hulp
(DSH),
Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag.
januari 2016 - juli 2016
Verantwoordelijk voor de beoordeling van subsidieaanvragen van NGO’s op het
gebied van conflictbeheersing, mediation en vredesopbouw. Mijn afdeling zat op dat
moment middenin een reorganisatie, waardoor ik de kans kreeg hier via verschillende
projecten een bijdrage aan te leveren. Omdat ik tijdens dit soort projecten liet zien
over goede organisatorische vaardigheden en intrapreneurship te beschikken, kreeg
ik een leidende rol en ben ik daarna ook ingezet als coördinator van de
resultatenrapportage Veiligheid en Rechtsorde 2015, waarbij de directie jaarlijks
verantwoording aflegt aan de Nederlandse burger.
Projectsecretaris Radboud Career Week
Maart 2014
Als projectsecretaris een belangrijke bijdrage geleverd aan de organisatie van de
allereerste Radboud Career Week. Deze had als doel om een bijdrage te leveren aan
de loopbaanoriëntatie van studenten en alumni. In totaal werden er ruim 40
activiteiten georganiseerd en deden er 1100 studenten/alumni mee.
Lid Toewijzingscommissie van de Stichting Nijmeegse Universiteitsfonds.
September 2014 – juli 2017
Als lid van de Toewijzingscommissie beoordeelde ik subsidie aanvragen van
Nijmeegse studentenorganisaties voor jaarbegrotingen, projecten en huur. Daarnaast
gaf ik hen advies over financiën en huisvesting.

Mijn vermogen om op een
positieve manier mensen in
contact met elkaar te brengen en
te motiveren. Mijn energieke en
enthousiaste persoonlijkheid zorgt
dat er snel deuren voor mij
opengaan en mensen vertellen
me dat deze eigenschappen
weerklinken in mijn werk.

OPLEIDING
MA Human Geography; Conflicts,
Territories & Identities
2015-2017 Radboud Universiteit
BA Culturele Antropologie en
Ontwikkelingsstudies
2011-2015 Radboud Universiteit

Dubbele minor Conflictstudies
2013-2015 Radboud Universiteit
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Breng een organisatie in
beweging,
Projectmanagement,
Design Thinking & Business
Model Canvas
Creatief probleem oplossen,
Presenteren met impact,
Jij als workshopleider
Effectief communiceren,
Feedback geven,
Intervisie,
Insights,
Werken met powerpoint,

ANDEREN OVER ESRA

“Esra werkt op een gestructureerde en toch flexibele manier. Hierdoor kan ze goed omgaan met de vaak stressvolle
veranderingen die horen bij het werken in een politieke omgeving. Al vanaf het begin was het heel gemakkelijk om haar
allerlei verschillende verantwoordelijkheden toe te vertrouwen. Ze werkte op pro-actieve wijze aan een grote variëteit aan
taken.” - Bas Eickhout, Europarlementariër GroenLinks
“In perioden van werkdruk en stress bleef Esra een rustige en stabiele factor die het proces onder controle had. Ze is een
uitstekende communicator en weet dingen voor elkaar te krijgen mét behoud van goede relaties met haar collega's, zowel
intern als extern.”- Gert Kampman, plaatsvervangend directeur DSH

