
Interim beleidsadviseur parkeren
juli - augustus 2017

Voor de gemeente Eindhoven verving en 
ondersteunde ik tijdelijk medewerkers 
op het gebied van parkeren in verband 
met de vakantieperiode. Gedurende 
6 weken was ik het aanspreekpunt en 
verantwoordelijk voor de voorzetting 
van de implementatie van uitbreiding 
betaald parken. Samenwerken met de 
collega’s van de afdelingen Vergunningen 
en Toezicht & Handhaving was vereist om 
problemen snel en adequaat te kunnen 
oplossen.

Referentie op aanvraag

Personalia: Jason Navarro David | Nederlandse | 12-11-1995
Adres: Adres op aanvraag
Contact: Telefoonnummer op aanvraag | jn.david@outlook.com

Ik ben Jason David, een geboren en getogen Arnhemmer, maar door mijn vorige 
studie in Breda terecht gekomen. In juni 2018 heb ik mijn bachelor Built Environment 
- Mobiliteit behaald, waarna ik in september 2018 ben begonnen met de (pre-)master 
bestuurskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Ik ben een harde werker die altijd voor het hoogst haalbare gaat. Alleen of samen met anderen 
los ik vraagstukken op. Dit zijn niet alleen praktische, maar ook beleidsmatige en procesmatige 
vraagstukken, waarbij samenwerking, overtuigingskracht en aansturing heel belangrijk zijn. 
Daarbij maak ik onder andere gebruik van mijn grafische vaardigheden. Zo maak ik het producten 
naast inhoudelijk onderbouwd ook aantrekkelijk en begrijpelijk voor de eindgebruiker. Ook luisteren 
naar anderen en kritisch zijn op eigen werk zijn belangrijke aan mij gerelateerde eigenschappen.

Kernwoorden: Ambitieus - Creatief -  Enthousiast - Leergierig - Proactief - Sociaal - Teamworker

Over mij

Werkervaring

maart - juni 2017februari - juni 2018
Stagiair Format FietsAfstudeerder Openbaar Vervoer

Studentassistent

Stagiair Verkeer en Milleu
september - december 2016

september 2016 - december 2017mei 2016 - oktober 2018
Allround service medewerker

Als medewerker buitendienst help ik 
treinreizigers bij stemmingen van en naar 
treinvervangend vervoer toe, geef ze 
reisadvies en probeer ze met een lach hun 
reis te laten vervolgen. 

Daarnaast sta ik bij poortslutingen 
op stations door heel Nederland 
om reizigers te assisteren, voor te 
lichten of loopstroommetingen bij 
toegangspoorten te verrichten. 

Hoe zorg je dat de onbemenste OV-
fiets uitgiftepunten ook in de toekomst 
blijven functioneren? Alvorens hier een 
uitspraak over te doen heb ik gedurende 
14 weken mij bezig gehouden met 
de onbemenste uitgiftepunten van 
de OV-fiets en beoordeelde ik deze 
op verschillende elementen zoals 
operationele beheersbaarheid, financiën 
en klanttevredenheid.

Daarnaast heb ik nog een onderzoek naar 
de stallingsvraag in studentensteden 
tijdens het weekend verricht.

Stageduur:  14 weken
Afdeling: Formule ontwikkeling en  
 Concessie Uitgifte 

Nu de economische waarde van 
openbaar vervoer steeds belangrijker 
wordt, verliest het openbaar vervoer een 
deel van zijn sociale functie. Er zijn steeds 
meer alternatieve vervoersmethoden die 
onrendabele buslijnen kunnen vervangen 
en er daardoor voor kunnen zorgen dat 
openbaar vervoer echt openbaar blijft.  
In dit afstudeeronderzoek onderzocht ik 
wat realistische alternatieven zijn en hoe 
deze alternatieven in een keten kunnen 
worden geïmplementeerd. Daarbij is 
onder andere gekeken naar de potentie 
van MaaS ter versterking van de reisketen.

Stageduur:  18 weken
Afdeling:  Transport & Planning

Assisteren van docenten bij het geven, 
opnemen en maken van colleges, clips 
en ander (digitaal lesmateriaal)

Ook gewerkt bij:
OLB Arnhem - House of special sports
2012 - 2015 Website administrator

Wat zijn voorwaarden voor de 
herinrichting van de Vestdijk in 
Eindhoven? Een gebiedsontsluitingsweg 
(15.000 mvt/etmaal) wordt 
afgewaardeerd om te voldoen aan de 
wettelijke eisen voor luchtkwaliteit. 
Waar blijven de andere voertuigen? 
Wat worden nieuwe sluiproutes en 
waar moeten aanvullende maatregelen 
getroffen worden? En belangrijker nog 
hoe zorg je voor voldoende draagvlak 
in de stad, zodat de herinrichting van de 
Vestdijk een succes wordt.

Stageduur:  14 weken
Sector: Ruimtelijke Expertise
Afdeling: Verkeer en Milleu 

Jason
David Bsc
Student Bestuurskunde
Pre-master

Werk

Stages

http://eindhoven.nl/parkeren
http://ns.nl
http://eindhoven.nl/vestdijk
http://ns.nl/ovfiets
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Opleidingen

Nederlands
Engels
Frans

1 - In 2018 is de naam NHTV vervangen door Breda University of Applied Sciences

Natuurkunde
Scheikunde
Wiskunde A

Biologie
Muziek
Kunst Algemeen

Bachelor Mobiliteit   | NHTV  Breda 1

Pre-master Bestuurskunde | Radboud Universiteit

VWO - N&G     | Olympus College Arnhem

Afstuderen  Als de bus verdwijnt - Nominatie Ed de Groot scriptieprijs
Er zijn steeds meer alternatieve vervoersmethoden die onrendabele buslijnen kunnen vervangen en er daardoor 
voor kunnen zorgen dat openbaar vervoer echt openbaar blijft.  In dit afstudeeronderzoek onderzocht ik wat 
realistische alternatieven zijn en hoe deze alternatieven in een keten kunnen worden geïmplementeerde. Daarbij 
wordt onder andere gekeken naar de potentie van MaaS ter versterking van de reisketen.

Minor   Retrofitting the sprawled city - Engelstalig
Jarenlang leefden Noord-Amerikanen hun American dream waardoor er grote suburbane gebieden ontstonden. 
Deze gebieden kennen een hoge autoafhankelijkheid en annoniemiteit. In deze minor ga ik samen met mijn 
projectgroep opzoek naar oplossingen voor deze problemen in Calgary. Daarbij is het van belang dat er een 
goede samenhang is tussen maatregelen op het gebied van hardware (infrastructuur), software (campagnes) en 
orgware (organisatie). 

Eindejaarscommissie  Organisatie Eindejaarsfeest
Ieder jaar zwaaien de 4e jaars studenten af met een eindejaarsfeest voor de academie. Samen met zes anderen 
vormden wij de commissie die het eindejaarsfeest van het jaar 2017 heeft georganiseerd. Overdag werd 
de school omgebouwd tot casino, waarna ‘s avonds een afsluitend feest in de binnenstad plaatsvond (250 
bezoekers). Mijn taken en verantwoordelijkheden waren onder andere regelen van de feestlocatie, verzorgen 
van de promotie en contact houden met bezoekers en geïnteresseerden van deze dag.

2014 - 2018 - BSc Built Environment - Cum laude
Studie waarbij ik heb geleerd hoe ik een veilige weg ontwerp, verkeer in goede banen leid en mensen kan 
beïnvloeden in het maken van slimme vervoerskeuzes. Naast verkeersgerelateerde vakken zoals verkeers- en simulatie 
modellen heb ik basiskennis opgedaan in recht, projectmanagement, toegepast onderzoek en bestuur & beleid. Dit 
omdat het in de studie mobiliteit ook erg belangrijk is om kennis van andere disciplines te hebben en deze kennis te 
kunen combineren.

In projectgroepen of als individu heb ik samen gewerkt met externe partijen, zoals advies-bureaus, provincies of 
gemeenten om actuele knelpunten op te lossen. 

2018 - 2020 (verwacht) - MSc Bestuurskunde - Na een bachelor gericht op verkeer en vervoer, wilde ik meer leren van 
het bestuurskundige aspect van het vakgebied.  In de master Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit bestudeer ik 
het functioneren en de inrichting van organisaties in en rondom het openbaar bestuur. De master leidt op tot publiek 
manager: iemand die met een brede kennis over de werking en inrichting van de overheid oplossingen kan aandragen 
voor zowel interne organisatieproblemen als voor maatschappelijke beleidsproblemen van de overheid. (Radboud 
Universiteit, 2018) 

2008 - 2014 - VWO Natuur en Gezondheid
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Kennis en skills

Hobby

Diploma’s / Certificaten

Interesses Overige activiteiten

Computervaardigheden

Talen

Autocad

Illustrator

Indesign

Photoshop

SPSS Statistics

SpecialismenAlgemeen

MS Word

MS Powerpoint

MS Excel

Social Media

Wordpress

Nederlands

Engels

Frans

Duits

Moedertaal

Professioneel

Basis

Elementair

Rijbewijs B 2013
Hogeschooltaal Nederlands 2015
Hogeschooltaal Engels 2015  

Propedeuse Mobiliteit 2015
VWO 2014
Bachelor Mobiliteit 2018

Naast de wondere wereld van verkeer en vervoer 
is er nog meer in het leven. Zo heb ik samen met 
een vriend mijn-ovdashboard.nl opzet. Via mijn-
ovdashboard was het mogelijk voor reizigers 
statistieken over je reizen te verzamen. De langste, 
kortste en laatste reis. Via het dashboard werd dit 
allemaal in een oogopslag inzichtelijk. In goed 
overleg met Translink Systems hebben wij verdere 
ontwikkeling helaas stil moeten leggen en is mijn-
ovdashboard daardoor nooit uit de bètafase gekomen. 

In mijn vrije tijd staat familie op één. Verder houd ik 
mij graag bezig met sport kijken & beoefenen. Zo 
heb ik bijna 15 jaar lang op hoog niveau gehandbald, 
maar dit tijdelijk opzij gezet om mij op mijn studie 
te kunnen focussen. De inzet was gelukkig niet 
voor niets, in 2013 ben ik met het team Nederlands 
kampioen geworden. Na het behalen van mijn BSc 
wil ik graag weer een teamsport gaan beoefenen. 
Echte rust haal ik uit het maken van en luisteren naar 
muziek. Wanneer ik een langere periode vrij heb, 
maak ik graag een trip in binnen- en buitenland. Mijn 
studenten-ov is daarbij een graag geziene gast.

2015-2016  | Assistent trainer Handbalschool Gelre
Twee jaar nadat ik gestopt ben als handballer, ben 
ik een seizoen als assistent handbaltrainer op de 
Handbalschool actief geweest.

2017  | Voorzitter werkgroep verkeeer
Voor mijn oude dorp heb ik een half jaar in de 
werkgroep verkeer van de dorpsraad in Elden 
voorgezeten. Deze maandelijkse werkgroep had als 
taak onveilige situaties in het dorp te vast te stellen, te 
toetsen en voorstellen te doen om deze situaties op 
te lossen. 
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