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Persoonlijke gegevens 
Naam   I. van Alphen 
Roepnaam   Iris 
Geboortedatum  9 november 1998 
E-mailadres  iris.van.alphen@scaleadvies.nl 
Telefoon   06 58 96 38 87 

 
 
Opleidingen, trainingen en kwalificaties 
• Bachelor Interdisciplinaire Sociale Wetenschap (Universiteit Utrecht, 2021) 
• Minor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (Universiteit Utrecht, 2019) 

 

Over mij & motivatie 
Als adviseur ben ik geïnteresseerd in hoe je door het behouden van een breed perspectief samen 
met de betrokkenen aan een oplossing werkt die het beste resultaat oplevert. Ik ben nieuwsgierig 
en doortastend waardoor ik in staat ben om processen te analyseren en te begrijpen en 
vanuit daar gericht te zoeken naar verbeteringen. Ik wil graag mijn bijdrage aan de maatschappij 
leveren door kansen voor innovatie in het sociaal domein te verkennen en vorm te geven.  
 
De afgelopen periode heb ik mijn professionele vaardigheden sterk ontwikkeld. Ik heb veel samen 
gewerkt met andere organisaties en deze geadviseerd hoe ze bijvoorbeeld het Young Impact 
programma het beste kunnen inzetten en hoe de trainers en betrokken partijen uitvoer kunnen 
realiseren. Ook heb ik ervaring met het ontwikkelen van nieuwe programma’s en producten.  
 
Tijdens mijn bachelor Interdisciplinaire Sociale Wetenschap heb ik vaardigheden ontwikkelt om 
vraagstukken vanuit verschillende perspectieven te bekijken en te zoeken naar een oplossing. Ook 
heb ik een minor Bestuurs- en Organisatiewetenschap gevolgd, hierdoor is mijn interesse in en 
kennis over organisaties, management en beleid enorm toegenomen. Naast mijn motivatie en 
werkervaring bezit ik over de vaardigheid om vanuit een breed perspectief een casus te begrijpen. 
 

Wat opdrachtgevers & referenten zeggen over  Iris 
 
Yvonne van Sark - Youngworks: 'Iris is heel precies en toegewijd. Ze is betrokken en weet abstracte 
thema’s goed concreet te maken. Daarbij kan ze goed luisteren en zich inleven in anderen.’ 
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Project & Werkervaring 
Beleidsondersteuner sociaal domein, Gemeente Ede  
2021 – heden  
Als beleidsondersteuner ben ik verantwoordelijk voor de planning van afspraken, de organisatie van 

bijeenkomsten en draag ik zorg voor juiste rapportages van deze afspraken en bijeenkomsten. Hiernaast 

ondersteun ik een aantal beleidsmedewerkers op hun inhoudelijke projecten zoals het ‘actieprogramma 

versterken sociale basis’.  

Projectmedewerker ‘actieprogramma vrouwenopvang’ , VNG  
2021 – heden  
De Nationale Ombudsman heeft een veelheid aan knelpunten geconstateerd waar vrouwen in de opvang last van 

hebben. Vanuit het project hebben we in snel tempo de knelpunten afgepeld en samen met gemeenten en 

vrouwenopvang-organisaties oplossingen, aanbevelingen en best practises gezocht. Dit heeft geleid tot een 

handreiking voor gemeenten. Momenteel werken we middels kennissessies aan de laatste knelpunten en aan de 

implementatie van de handreiking. 

Projectmedewerker inhoud & kwaliteit, Young Impact   
2021 
Binnen Young Impact heb ik nieuwe en bestaande trajecten (door)ontwikkelt ten behoeve van de 
talentontwikkeling van jongeren. Dit deed ik door evaluaties vorm te geven, plannen te schrijven, 
samenwerkingen op te zetten en inhoudelijk invulling te geven aan programma’s voor jongeren. Ook hield ik 
overzicht over de uitvoer van nieuwe programma’s. Young Impact is een non-profit organisatie die zich inzet voor 
de talentontwikkeling van jongeren. Dit doen zij door programma’s uit te voeren op scholen, jeugdhulpgroepen 
en andere plekken waar jongeren te vinden zijn. De jongeren ontdekken wat zij leuk vinden, waar ze goed in zijn 
en wat ze belangrijk vinden. Vervolgens bedenken ze een challenge waarmee ze iets goeds voor de samenleving 
gaan doen. Jaarlijks worden er op meer dan 250 plekken programma’s uitgevoerd. Centrale thema’s zijn: gelijke 
kansen, maatschappij, diversiteit, klimaat en gezondheid.  
• evaluaties • planning • organisator • netwerker • kwaliteitsverbetering  
 

Projectmedewerker data & onderzoek, Young Impact 

2021 

In deze rol heb ik me binnen Young Impact bezig gehouden met een effectmeting waarin de pro-sociale 

ontwikkeling van jongeren in samenwerking met de Erasmus Universiteit gemeten wordt. Daarnaast heb ik door 

middel van een Social Handprint het maatschappelijke rendament van Young Impact inzichtelijk gemaakt. Ook 

ben ik op meer strategisch gebied bezig geweest met het maken van een theory of change.   

• onderzoek • strategie • organisator 

 
Begeleiding gezinshuis  
2020 – heden 

Ik val af en toe in als begeleider bij een gezinshuis waar ik 6 kinderen met ontwikkelingsproblematiek zoals 
hechtingsproblemen begeleid. Ik zorg voor een fijne sfeer in huis en vervul verzorgende taken.   
• sfeerbewaker • verbinden • motivator  

 

Stagiair werving en uitvoer, Young Impact  

2020 – 2021  

Als stagiair hield ik me bezig met het contact met docenten zodat de uitvoer op scholen soepel verliep. Alle 
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afspraken legde ik vast in briefings en deze stuurde ik naar de trainers en docenten. Tevens voerde ik 

inhoudelijke wijzigingen in het programma door in alle documenten en de website. Daarnaast heb ik een 

samenwerking met Scouting Nederland opgezet en bij meerdere scoutinggroepen een pilot programma 

uitgevoerd.   

• briefings maken • programma’s opzetten  

 

Managementteam ISW, Universiteit Utrecht  

2019-2020 

Binnen het managementteam vertegenwoordigde ik als studentlid de belangen van studenten. Mijn taken 

bestonden onder meer uit het lezen van beleidsstukken en advisering. Daarnaast schreef ik adviesrapporten over 

de kwaliteit, de inrichting en het beleid van het onderwijs. Tevens zette ik urgente punten die ik van studenten 

hoorde op de agenda zodat ik deze in vergaderingen kon bespreken. 

• advisering • politieke belangen (h)erkennen • beleidsadvies• kwaliteitsverbetering  

 

Gastvrouw Axioncontinu  
2019 
Bij Axioncontinu was ik gastvrouw op de niet-aangeboren hersenletsel afdeling en daarnaast begeleidde ik 
activiteiten voor bewoners van psychogeriatrische en niet-aangeboren hersenletsel afdelingen.   
• sfeerbewaker • verbinder • motivator 

 

Opleidingscommissie ISW, Universiteit Utrecht  
2018 - 2019 
Als lid van de opleidingscommissie was ik onder andere bezig met het doen van onderzoek naar de inhoud 
en kwaliteit van het onderwijs door meningen van studenten te verzamelen door middel van interviews en 
panelgesprekken. Na het ophalen van deze meningen koppelden we dit terug in vergaderingen met 
docenten. Daarnaast bespraken we uitzonderlijke bevindingen met het studentlid van het 
managementteam. Zo zorgden we dat deze bevindingen ook in het managementteam besproken werden.  
• interviewen • panelgesprekken uitvoeren • notuleren • adviesrapportage opgesteld • resultaten 
onderzoek teruggekoppeld aan geïnterviewde doelgroep 

 

Nevenfuncties 
Scoutsleiding, Scouting Erasmus  

2019– heden 

Commissielid – Studievereniging Versatile 

2017- 2021 

Penningmeester , Scouting Erasmus   

2018 – 2020 

Begeleider meeloopdagen, Universiteit Utrecht 

2017 – 2018 

Secretaris, Stichting Move 

2017 - 2018 
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Competenties  
Uit diverse assessments en referenties komen de volgende competenties sterk naar boven: 

• Planner 

• Doorzetter 

• Betrokken 

• Betrouwbaar  

• Verbinder 

• Resultaatgericht

 


