CURRICULUM VITAE – SANTI VAN DEN TOORN
Persoonsgegevens
Email
Website

santivdtoorn@gmail.com
www.santivandentoorn.com

Opleidingen
9/2013 – 6/2015

Master International Development Studies, UvA
Master thesis: ‘Acceptance of water and sanitation technologies in South Africa.’

9/2009 – 7/2012

Bachelor Civiele Techniek, TU Delft
Track: water resource management and sanitary engineering.
Bachelor thesis: ‘Optimization of a mobile water treatment plant in Indonesia.’

9/2011- 12/2011

Minor, University of Waterloo, Canada
Minor in Culturele Antropologie en Gender Studies.

9/2007 - 12/2007

Intensive course English, Oxford, United Kingdom
CAE (Certificate in Advanced English), niveau C1

9/2001 – 6/2007

VCL, Den Haag
VWO, Natuur & Techniek + Biologie 1

Werkervaring
01/2017 – 03/2018

Bookaroo – Co-founder en CTO
Verantwoordelijk voor alle technische aspecten van het platform. Aansturen team
(programmeurs, designers, marketing en klantenservice), waarborgen van planning
en roadmap. Technisch uitdenken van functionaliteiten. Vertaling van wensen
‘salesboys’ naar techniek.

11/2016 – heden

OneWorld.nl – Freelance online coördinator en schrijver
Verantwoordelijk voor modernisatie van bedrijfsvoering. Lancering van een nieuw
platform met nieuwe verdienmodellen. Vertalen van wensen van de redactie naar
technisch haalbare functionaliteiten en deze prioriteren. Integreren nieuw abonnee
systeem en aansturen van programmeurs.

04/2016 – 11/2016

Bleeve.nl – Front-end developer en scrum master
Ontwikkelen van complexe userinterfaces in AngularJS. Managen van het
development team, plannen van het werk en het voorzitten van alle sprint
gerelateerde vergaderingen.

08/2015 – 03/2016

Oneplanetcrowd – Platform supervisor
Verantwoordelijk voor het conceptueel uitdenken functionaliteiten webapp, de
development roadmap, aansturen ontwikkelaars en het budget en de planning van
de software ontwikkeling. Management en implementatie van grote technische
integraties. Wensen en eisen van klanten vertalen naar techniek. ICT support.

08/2012 – 03/2014

TTC Mobile – Functioneel analyst en communicatie

Link tussen eindgebruikers (in Afrika, Azië en Latijns Amerika) en developers.
Implementeren en testen van nieuwe functionaliteiten SMS platform. Voorstel
geschreven voor een waterpoint mapping tool in Uganda.
01/2012 – 01/2013

Mesmancom - Freelancer
Ontwikkelen en geven van workshops social media voor non-profit organisaties.

08/2009 – 08/2013

Lyceo – Huiswerkbegeleiding, examentrainer en acquisitie
Begeleiden van middelbare scholieren bij het plannen en maken van huiswerk.
Geven van examentraining aan eindexamenleerlingen (Engels, Natuurkunde en
Wiskunde). Testen van digitale leeromgevingen.

Ervaring Buitenland
1/2015 - 4/2015

Onderzoeker – Zuid-Afrika
Onderzoek naar sociale factoren en eigenschappen van technologieën van invloed op
acceptatie van water- en sanitatie technologieën in sloppenwijken.

1/2008 – 6/2008

Docent Engels - Nepal
Engelse les en ondersteuning op lagere school in Nepal.

Nevenactiviteiten
2018 - heden

Nieuw Amsterdam Raad - lid
De Nieuw Amsterdam Raad is een onafhankelijke adviesraad bestaande uit 45
Amsterdamse millennials. Als onafhankelijke vertegenwoordiging van een nieuwe
generatie Amsterdammers komt de raad een aantal keer per jaar bijeen om
zelfgekozen stedelijke vraagstukken te agenderen en daarover aanbevelingen te
doen aan de echte gemeenteraad.

2017 – heden

Stichting Stem op een Vrouw – Medeoprichter
Stichting ter bevordering van politieke emancipatie en representatie van vrouwen in
de politiek. Aanvoerder campagneteam, strategie bedenken, missie en visie
uitwerken. Netwerken met anderen belangenorganisaties, pers te woord staan.

10/2016 – 6/2017

Stichting Amsterdams Buurvrouwen Contact - Lesgeefster
Nederlandse les aan huis bij geïsoleerde vrouwen met een taalachterstand. Doel is
bevorderen van hun zelfredzaamheid.

2017 – heden

Stichting De Bovengrondse – Initiatiefnemer
Een stichting met als doel informeren, activeren en netwerken. Een ‘doetank’ met
elke maand een (feministische) programmering, een netwerkborrel en diverse
focusprojecten.

Vaardigheden
Talen

Nederlands:
Engels:
Frans:

moedertaal.
vloeiend (TOEFL 116)
gemiddeld

Hobby’s

Voetbal
Tuinieren
Lezen

