
 

 

PROFIEL 

Ik ben een gedreven student/ 
werknemer met een gezonde 
dosis motivatie om een uitdaging 
in het werkveld van de overheid 
aan te gaan. Ik heb met mijn HBO 
Delta Management en WO-

Master Bestuurskunde brede 
oriëntatie en kennis welke ik 
graag in de praktijk wil toepassen 
en toetsen. Ik heb een positieve 
instelling, een gezonde dosis aan 
werkethiek. Als ik ergens voor ga 
dan is dat voor 100%.  

 

COMPETENTIES 

Optimistisch  

Leergierig  

Communicatief   

Accuraat  

Praktijkgericht  

   

TALEN 

Nederlands  

Engels   

Duits   

 

COMPUTER 

MS Word   

MS Excel   

MS Powerpoint   

Draw.io Diagrams  

 

INTERESSES 

Fitness   

Voetbal   

Familie/vrienden  

Formule 1   

 

 

 

 
OPLEIDINGEN 

Erasmus Universiteit 
2019-2020   Rotterdam 
Master in Beleid en Politiek 
Dit is mijn huidige opleiding 
 

Erasmus Universiteit 
2018-2019   Rotterdam 
Pre-Master Bestuurskunde 
Voltooid 
 
Hogeschool Zeeland 
2014-2018   Vlissingen 
HBO Delta Management 
Bachelor behaald 
 
Ostrea Lyceum 
2009-2014   Goes 
HAVO, Profiel Economie & Maatschappij 
Diploma behaald 
 

WERKERVARING 
Verwiel & Wijngaard 
2019-heden   Rotterdam 
Medewerker 
Het werken bij Verwiel & Wijngaard is enorm divers. Van werken in 
Ahoy tot werken in het Mauritshuis. Ik kom tijdens mijn werk op veel 
verschillende plekken in en rondom de Randstad. Ik draai 
voornamelijk partijen, borrels of feesten samen met gemotiveerde 
collega´s. Collegialiteit en betrokkenheid staan hoog in het vaandel, 
daarnaast ontwikkel je kennis, sociale en praktische vaardigheden en 
leer je samen te werken. 

 

Verhage Fastfood 
2017-2019   Burgh-Haamstede 
Medewerker  
Samen met het Verhage team van Burgh Haamstede verantwoordelijk 
voor het in de watten leggen van gasten. De functie is erg dynamisch, 
de ene keer sta je heerlijke burgers en broodjes te bereiden, de andere 
keer zorg je er voor dat het restaurant er spic en span uitziet. Een 
afwisselende bijbaan waar ik met plezier heb gewerkt. 

 

Marijn  
Stouten 

Putsebocht 101-A02 
3073 HE Rotterdam 

marijnstouten@zeelandnet.nl 
06 33 94 51 84 

01-07-1997 
Bezoek voor meer info mijn LinkedIn: 

https://www.linkedin.com/in/marijnstouten/   
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WERKERVARING (Vervolg) 
Delta Warenhuis 
2013-2017   Renesse 
Verkoopmedewerker 
Iets meer dan 4 jaar gewerkt voor een plaatselijk warenhuis. 
Gedurende deze jaren voornamelijk gewerkt op de speelgoedafdeling 
van Top1Toys. Het adviseren van klanten, onderhouden van de 
winkel en verkoop van speelgoed behoorden tot de hoofdtaken. 
 
Axender B.V. 
2013-2015   Burgh-Haamstede 
Krantbezorger 
 

Stages 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) 
2020-2020   Den Haag 
Afstudeer-stagiair 
Afstudeeronderzoek Master Beleid en Politiek naar de invloed van 
bureaucratie op de werkzaamheden van boundary spanners bij de 
Directie Participatie en het Kennisknooppunt Participatie (KKP). 
Daarnaast meewerken in de programmalijn kennisontwikkeling 
waarbij de kennisagenda van het KKP voor 2021 wordt ontwikkeld.  

 
Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) 
2018-2018   Middelburg 
Afstudeer-stagiair 
Afstudeeronderzoek HBO Delta Management naar mogelijke 
natuurcompensatie in de Westerschelde. Onder andere het 
representeren van belangen van de actoren in een werkgebied waar 
balans tussen het menselijke interveniëren en de unieke 
getijdennatuur constant aan het veranderen is. 
 

Gemeente Veere 
2016-2017   Domburg 
Stagiair 
Meewerken binnen de toenmalige projectteams op de afdeling 
Ruimtelijke Ontwikkeling (RO). Gedurende deze maanden kennis 
gemaakt met het openbaar bestuur en de interne ontwikkeling van 
projecten binnen de overheid. 
 

Rijkswaterstaat, Dienst Zee en Delta 
2016-2016   Middelburg 
Onderzoeker 
De eerste verkenning gedaan naar een eventuele doorlaat met 
getijdencentrale in de Brouwersdam. Hierbij is gekeken naar het 
rendement van zo´n getijdencentrale, in acht nemend de boven en 
ondergrens van de doorlaat, afgezet tegen mogelijke 
zeespiegelstijging.  

 

Vrijwilligerswerk 
Bosnië & Herzegovina 
2014-2017   Boračko jezero 
Gedurende vier jaar, elke zomer een week vrijwilligerswerk in Bosnië 
& Herzegovina verricht. Verschillende klussen gedaan met ons 
projectteam zoals het opknappen van een theater, afbouwen van een 
woning, plaatsen van een speeltoestel en bushokje, hout kloven voor 
ouderen, kippenhok maken, rondvaartvlot maken als inkomstenbron.  


