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SKILLS

2019 - 2019

2018 - 2018

CAMPAGNESTRATEEG ONLINE EN VERKIEZINGSPROGRAMMA
bij Student & Starter

Voor de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen heb ik voor Student & 
Starter, een politieke partij in Utrecht, de online campagne gepland en uitgevoerd. 
Ook heb ik het schrijven van het verkiezingsprogramma geleid.

ERVARING

TALEN

Inhoud
Vorm
Strategie

2017 - 2018

HOOFD PROGRAMMA
bij Midzomergracht Festival

Voor het LHBTQI+ festival Midzomergracht was ik verantwoordelijk voor 
de programmering. Ik zorgde dat organisaties hun evenementen konden 
uitrollen tijdens dit stadsbrede 10-daagse festival in juni. 

COMMUNICATIE
bij Emancipator

Voor dit mannenemancipatie platform hield ik kort als 
communicatievrijwilliger, maar met veel liefde, de social media bij, 
verbouwde ik de nieuwsbrief en dacht ik mee over hoe we ons strategisch 
konden plaatsen in het veld. 

SAMENVATTING

16 aug. 1993 - nu

Na een hele zoektocht met studies in allerlei richtingen, ben ik erachter gekomen dat ik vooral graag veel informatie opneem en het dan 
herproduceer in een vorm die aankomt bij anderen. Mijn belangrijkste doel daarin is de wereld mooier maken. Mijn hart klopt nog steeds 
voor lokale en landelijke politiek, maar ik ben mij nu steeds meer bewust van alle andere wegen die ook verandering teweeg kunnen 
brengen. Vandaar dat ik na actief te zijn geweest in de lokale politiek toch koos voor een baan in de non-profit sector. Je zou kunnen 
zeggen dat ik breed geïnteresseerd ben. Mijn sterke punten zijn vooruit kijken naar de toekomst, kritisch denken en creatieve opties zien 
die anderen niet zien. Hoe diverser mijn takenpakket, hoe blijer ik ben.

Aanpakker | Visionair | Strateeg

2019 - nu SENIOR PROJECTLEIDER 
bij NJR
Van communicatieadviseur ben ik overgestapt naar de functie van projectleider. Ik 
draai eigenhandig projecten zoals de Rainbow Acadmy, een samenwerking tussen 
COC Nederland, Movisie en NJR dat zich richt op het trainen en samenbrengen van 
LHBTQI+-jongeren, maar ook met een team projecten gericht op internationale 
jongerenparticipatie, seksuele voorlichting en mentale gezondheid.

Conceptontwikkeling
Planning

Schrijven

Social media (+ads)

PERSOONLIJKHEID

Kritisch

Speels/informeel

Zelfverzekerd 
 
Idealistisch 

Uitgesproken

PERS EN MARKETING
bij BOYS WON’T BE BOYS

BWBB is een theatervoorstelling en maatschappelijke beweging die zich richt op 
het doorbreken van stereotype mannelijkheid.. Voor dit prachtproject doe ik de 
communicatie en het perscontact.

2019 - 2019

2018 - 2019 COMMUNICATIEADVISEUR
bij NJR

Bij de projectorganisatie van de Nationale Jeugdraad ben ik met een klein team 
verantwoordelijk voor alle interne en externe communicatie. Ik focus me daarbij op 
strategie en social media. Ook produceerde ik een podcast voor jonge changemakers 
en regiseerde ik meerdere video’s.

Duits

Kritisch kijken

2020 - nu TRAINEE 
bij BINOQ ATANA

Dit traineeship biedt de mogelijkheid om bestuurlijke ambities waar te maken. Je 
groeit in leiderschap, bouwt je netwerk op en draagt bij aan een inclusievere sector. 
Door een jaar mee te lopen in een bestuur of Raad van Toezicht, leer ik de fijne 
kneepjes van het vak.

Verbindingen leggen

http://studentenstarter.nl/
https://midzomergracht.nl/
http://www.emancipator.nl
http://www.njr.nl
http://www.boyswontbeboys.nl
http://www.njr.nl
http://www.binoq.nl


EDUCATIE

2016  -  2018

2012 - 2016

MSC NEUROLINGUISTICS (GESTOPT)

Stage communicatie en pers bij Atria.
Stage Addressee Feedback in Conversation bij Max Planck Institute. 
MOOC Sex and human reproduction via University of Adelaide college 
 
Andere gehaalde vakken: 
Neuroanatomy 
Neuroimaging 1 
Methods in language research 
Word recognition and production 
Multilingualism 
Language acquisition 
Multimodal Language, Cognition, and the Brain 
 

Radboud Universiteit

BA ENGLISH LANGUAGE & CULTURE

Stage Digital Teaching Materials in Bilingual Education bij Nuffic 
Scriptie The Effect of Third-person Pronoun Gender on Story World 
Absorption. 

Andere gehaalde vakken: 
Methoden van hypothese-toetsend onderzoek 
Inleiding in de reflectie op wetenschap 
Inleiding algemene taalwetenschap 
Inleiding algemene literatuurwetenschap 
Academic reading 
Written English 
Spoken English 
Introduction old and middle English 
Accurate English 
Shakespeare’s world 
English linguistics: phonetics and phonology 
English linguistics: morphology and syntax 
American literature and culture after 1900 
Adapting to the novel (boekverfilmingen) 
Onderwijsvaardigheden 1 
International journalism and Anglophone media studies
Uitgeverijen in het literaire veld 
De vietnamoorlog 
The Netherlands and the world: a history of Dutch foreign relations 
Inleiding psychologie 
Sociale psychologie 
Training experimenteren 1 en 2 (Matlab)
Hersenontwikkeling: gedrag en leren. Typisch en atypische ontwikkeling 
Inleiding cognitieve neurowetenschap  
Het verhalende brein 
Het denkende lichaam 
De gevoelige communicator

Diploma Teaching Skills 1 (COLUU)

Universiteit Utrecht

CONTACT

Mijn LinkedIn

isabeau.jensen@gmail.com

EXTRA

2020 - nu 
Tweede Kamer kandidaten begeleider 
BIJ1

2019 - nu 
De Polyam Podcast 
 
2019 - nu 
Communicatie LGBT+ Youth Performance 
initiative Amsterdam 

2017 - nu
Eigenaar Isabeau Jensen Media
 
2016 - nu
Bestuurslid Stichting Polyamorie NL
 
2014 - 2020 
Penningmeester ROCOV Utrecht
 
2018
Kandiaat-gemeenteraadslid Utrecht 
Lijst Student & Starter #10

2017 - 2018
Educatie Commissie Midzomergracht 
festival
 
2015 - 2016 
Voorzitter De Focus
 
2013 - 2017 
Senior examentrainer Onderwijshelden 
 
2013 - 2015
Studievereniging Albion alumni commis-
sie 

06 18 20 28 34

https://www.atria.nl/nl
https://www.mpi.nl/
https://www.nuffic.nl/
https://www.linkedin.com/in/isabeau-jensen-3486272b
http://www.bij1.org
https://open.spotify.com/show/0rj8I3kaIkvO9V6jMhyOcS
https://www.facebook.com/lgbtyouthperformance/
https://www.facebook.com/lgbtyouthperformance/
https://isabeaujensen.wordpress.com/
http://www.polyamorie.nl/
http://www.rocovutrecht.nl/
http://www.studentenstarter.nl
https://www.midzomergracht.nl/
https://www.midzomergracht.nl/
http://www.de-focus.nl/
https://onderwijshelden.nl/

