
Pro-actieve, all-round coördinator  
Sterk in de opstartfase van initiatieven 

 

Voorbeelden succesvolle projecten 
 
In 2015 zorgde ik er in ruim een maand 
voor dat er een goede website voor 
PPE / het JSM College in de lucht was. 
Door mijn WordPress kennis konden we 
ondanks beperkt budget veel functionali-
teit realiseren. 

 
In 2013 promoveerde ik cum laude, o.a. 
omdat ik een internationaal netwerk 
rondom ‘mijn’ onderwerp gecreëerd had. 
Voor het project (3 promovendi) had ik 
zelf een NWO subsidie binnengehaald. 

 
In 2011 organiseerde ik de HDCA 
conferentie (Human Development & 
Capability Association), die vlekkeloos 
verliep en binnen budget bleef. Er waren 
meer dan 350 deelnemers uit ruim 40 
landen, plus 7 ‘pre-conference’ evene-
menten. 
 
In 2011 was ik genomineerd voor de 
essayprijs van de Academische Boe-
kengids van Vrij Nederland, samen met 
vier anderen. Helaas won ik niet. 
 
In 2009 schreef ik als 3TU.Ethics 
coördinator in  korte tijd een succesvolle 
aanvraag voor een NWO Graduate 
School Grant. Het centrum kreeg 
€800.000 voor nieuwe promovendi. 

 
Zie het portfolio op mijn website  

voor meer informatie. 

Meer informatie / contact 
 
ilse@ilseoosterlaken.nl   
06 - 424 85 033 
 
www.ilseoosterlaken.nl  
 

 Leergierige, creatieve persoonlijkheid met multidisciplinaire achtergrond 

 All-round coördinator die pro-actief meedenkt in opstarfase van initiatieven 

 Bewezen talent voor (complexe) evenementenorganisatie 

 Goede schrijfvaardigheid en kennis van WordPress websites 

 Ruime ervaring met ondersteuning van een bestuur / managementteam 

 Ruime ervaring in de hoger onderwijs en wetenschapssector 

Lees meer aanbevelingen 
van oud-collega’s   

Multidisciplinaire oud-wetenschapper 
Ruime ervaring in de hoger onderwijssector 

Ir.-opleiding:  
Techniek & Maatschappij 

(1994-2001) 

Bachelor:  
Filosofie  

(2003-2007) 

Promovendus: 
filosofie,  

technologie 
& ontwikkeling  
(2009-2012) 

Postdoc: 
waardenbewust 

ontwerpen & 
windenergie 

(2013) 

Postdoc: 
kwaliteit van 

leven & 
gezondheid 
(2014-2016) 

John Stuart 
Mill College
(2015-2016) 

Onderzoeksschool  
Wijsbegeerte  
(2013-2014) 

3TU.Centre for 
Ethics and 
Technology  
(2006-2009) 

Vredes- & 
ontwikkelingsorganisatie 

EIRENE Nederland  
(2005-2007) 

Wat anderen over me zeggen... 
 

“Ilse is quite exceptional in her way of combining a very 
independent and pro-active attitude with a perfect 
intuition of the moment when, either because more input 
is needed, or for reasons of transparency, the time has 
come to discuss things with others, or to inform other 
parties.”  
-  prof. Han van Ruler, OZSW  

 

 ILSE OOSTERLAKEN—Resultaatgericht Renaissancemens 

“Ilse has been indispensable for the organization around 
and the implementation of the new bachelor program 
Philosophy, Politics & Economics, because of her excellent 
organizational skills, her eye for detail, and her 
extensive and broad substantive knowledge.”  
 
- prof. Barbara Vis, John Stuart Mill College 

http://www.ilseoosterlaken.nl/portfolio
http://www.ilseoosterlaken.nl/
https://nl.linkedin.com/in/ilseoosterlaken
https://nl.linkedin.com/in/ilseoosterlaken
https://nl.linkedin.com/in/ilseoosterlaken

