2014 - 2015

Diverse OV-projecten voorbereid & geplaatst op de website (inclusief het
opschonen van de projectendatabase). Via deze "bijbaan" heb ik veel
geleerd door de grote diversiteit aan OV-projecten van dit adviesbureau.
Amsterdam, NL

Feb-Jun 2015

Tijdens deze afstudeerstage is een stappenplan ontwikkeld waarmee de
ontsluiting van bedrijventerreinen per OV kan worden verbeterd. Hierbij
is Deventer als voorbeeldcase ingevuld.

Zwolle / Utrecht, NL

Mrt-Jun 2014

Tijdens deze stage is er een vergelijking gemaakt tussen de situatie in
Nederland en Surabaya. Surabaya staat namelijk voor een aantal
belangrijke opgaven rondom het verbeteren van het Openbaar Vervoer.
Surabaya, ID

Sep-Dec 2013

Dennis Pierre Eveline Jongen
22-06-1993 geboren te HEERLEN

Hallo! Ik ben Dennis Jongen, 23 jaar oud
en heb in juni 2015 mijn studie Mobiliteit
aan de NHTV in Breda succesvol
afgerond. In september 2015 ben ik
begonnen aan de master
Mobiliteitswetenschappen aan de
uHasselt. Gedurende deze master ga ik
mij specialiseren binnen het thema
"Mobiliteitsmanagement".
Mijn passie binnen de Mobiliteit ligt bij
het Openbaar Vervoer, aansluitend op
het thema OV werk ik graag met
projecten die zich bezig houden met
Mobiliteitsmanagement. Als derde vind ik
het leuk om te werken aan een goede
afstemming van de mobiliteit op de
ruimtelijke inrichting.
Verder vind ik het leuk om kleine
websites (Joomla) voor lokale bedrijven
op te zetten en zwem ik in mijn vrije tijd.

Het doel was om meer toeristen met de bus te laten reizen in het
Limburgse Heuvelland. De uitkomst van mijn onderzoek was:
de OV-ToerPas, deze pas is ook daadwerkelijk op de markt gebracht.
Valkenburg, Gulpen-Wittem, Maastricht, NL

2015 - Heden

Master met specialisatie in Mobiliteitsmanagement: aansluitend op
de studie HBO Bachelor Mobiliteit aan de NHTV ben ik in september '15
gestart met de Master Mobiliteitswetenschappen in Hasselt.
Hasselt, BE

2011-2015

Afstudeerscriptie: Ontsluiting Bedrijventerreinen per OV - Deze scriptie
is geëindigd bij de vijf beste scripties van de opleidingen ROP/UD/MOB
(NHTV) en is ingestuurd voor de landelijke verkeerskunde scriptieprijs.
Breda, NL

2006-2011

Profiel Economie & Maatschappij: afgesloten met het profielwerkstuk:
"Toekomst van Parkstad", onderzoek gedaan naar de gevolgen van de
bevolkingskrimp voor Parkstad op het gebied van Wonen, Werken en
Mobiliteit. Dit PWS is beoordeeld met een 10.
Landgraaf, NL
Cumulative GPA: 3.7; SAT: 2200

Blog "Kleine stapjes
brengen ons vooruit…"

MEER INFO:
DennisJongen.nl

2015

"Een Reisadvies via de
NS-Kaartautomaat"

2012
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PRESENTEREN

JOOMLA / WORDPRESS

LEIDING GEVEN

In het onderstaande overzicht is een selectie opgenomen van de vele projecten waaraan ik
een bijdrage heb geleverd of waaraan ik zelf heb gewerkt. Voor een uitgebreide toelichting en
een download van het project wordt u verwezen naar mijn website (DennisJongen.nl)

2015

2012
Cursus Mobiliteit&Techniek

Project Stedelijke Dynamiek

Wat te doen met de
Lijnbus tijdens tijdelijke
verkeersmaatregelen?

Mobiliteitsvisie voor
Rotterdam Zuid voor het
jaar 2025.

2012-2013

2012-2013
Vrije Studieruimte

Project New Town

Processen naar het
verkeersplan (trein &
auto/fiets) van Pinkpop.

Hoe maken we de steden
in Nederland klaar voor
de 21e eeuw?

2013

MEER INFO:
DennisJongen.nl

2012
Cursus Netwerken

Project Wijken & Mobiliteit

In kaart brengen van de
"netwerken" van het
evenement Pinkpop.

Adviesontwerp voor een
nieuwe woonwijk in
Almere: Almere Meerwijk

