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Naam  Ing. Junion D. Hanenberg MMM Geboorte 

datum 
8 juni 1969 

Adres : Burgemeester Meineszlaan 78-a, 

3022 BM Rotterdam 

  

Nationaliteit : Nederlandse   
Mobiel : 06-17 890 739 Email junion@intelligentfood.nl 

Burgerlijke 

staat : 
ongehuwd LinkedIn Junion Hanenberg 

 

Opleidingen en cursussen: 
2016 – 2018 Master in Marketing Management aan NCOI. 

2014 – 2016 Parttime Master of Marketingmanagement aan de VU in Amsterdam. 

2009 Didactische aantekening (certificaat HBO docent) aan de VU in Amsterdam. 

2007  Sales- & Accountmanagement leadership, postdoctorale opleiding aan het ISAM 

(Erasmus universiteit) bij prof. Verbeke.  

1989 – 1993  Technische Hoge School Rijswijk. Richting: Algemeen technische bedrijfskunde. Diverse 

cursussen Presentatie- en communicatietechnieken gevolgd. 

Talen: 
Nederlands (moedertaal), Duits (goed in woord en redelijk in geschrift). Engels (goed in 

woord en geschrift) 

Ervaring: 
2019 – nu Oprichter en CEO IntelligentFood 

2020 – nu Miv mei 2020 vaste aanstelling (0.1 FTE) als relatiemanager bij de opleiding Bedrijfskunde 

aan de Hogeschool van Rotterdam. 

2014 – 2016 Freelance docent Social Media bij Dienst Werk en Inkomen bij de Gemeente Amsterdam 

Coach bij Buzinezzclub.nl in Rotterdam. Hier begeleid/coach ik tevens jonge startende 

ondernemers. 

2008 – nu Vaste aanstelling (0.8 FTE) als Kerndocent bij Hogeschool Rotterdam, bij zowel de 

opleidingen Technische Bedrijfskunde als Commerciële Economie. Enkele vakken van de 

afgelopen jaren: 

 

Coördinator Minor International 

Marketing & Sales  

Duurzaamheid (project) Bestuurlijke informatievoorziening 

Merken Management Innovatie (project.) Studieloopbaan coach 1e en 4e jaar 

studenten 

Digitale marketing/social media Business plan (project) Wiskunde 

Sales training/verkoop training Methodisch ontwerp Bedrijfspsychologie 

Begeleider schrijven marketing- en 

salesplan 

Presentatie 

training/vaardigheden 

Word, Excel en Access 

Business en Consumer Marketing Project Exportplan Stage- en afstudeerbegeleider 

Salesmanagement Toegepaste Mechanica Gesprekstechnieken 

 
2008 – 2008  Opzetten van een Duitse vestiging in Keulen voor Jos Premiums & Gift, ChapeauKado. Dit 

bedrijf had een keuzegeschenk concept waarbij de ontvanger van het geschenk zelf een 

keuze mag maken. 

2006 – 2008  Sales Manager bij Pluimen BV te Rotterdam en lid van het MT van Pluimen BV. Tijdens deze 

functie heb ik leiding gegeven aan een team van 6 personen waaronder 4 

accountmanagers en twee binnendienst medewerkers. 

2005 – 2006  Accountmanager large accounts bij Pluimen BV te Rotterdam 

2003 – 2005  In 2002 heb ik mijn bedrijf MultiCourse verkocht en ben ik begonnen aan de voorbereiding 

van mijn droom: Een eigen restaurant. De financiering, locatie, verbouwing en 

vergunningen hebben circa een jaar geduurd. In april 2003 heeft mijn restaurant LOS haar 
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deuren geopend. De verbouwing, waarvan de coördinatie door mij is gepland, is in een 

recordtijd van 3 maanden afgrond. Vanwege de slechte economische situatie, een te 

krappe financiële start en teveel personeel in het eerste jaar, heeft LOS slecht twee jaar 

bestaan.  

2001 – 2002  Gedurende 8 maanden de functie van Training Manager vervult bij Exact training en 

Consultancy te Delft en lid MT. Tijdens deze periode heb ik leiding gegeven aan de 15 

trainers. Tevens ben ik verantwoordelijk geweest voor 10 trainingslokalen verspreid over 

Nederland. 

1993 – 2001  Als zelfstandig ondernemer werkzaam. In deze periode heb ik verschillende vaardigheden 

opgedaan. Een greep uit de belangrijkste vaardigheden; Het verzorgen van verschillende 

IT trainingen voor diverse ondernemingen waaronder Randstad Opleidingscentrum en 

Schoevers Opleidingen. Werven en selecteren van personeel. En het aansturen, trainen, 

motiveren en coachen van mijn medewerkers. Het schrijven van manuals voor de 

docenten van MultiCourse. Het schrijven van diverse cursusmaterialen. En het controleren 

van cursusmateriaal voor verschillende opleidingscentra waaronder Randstad 

Opleidingscentrum. Het opstellen van questionnaires voor verschillende soorten intake 

gesprekken bij klanten en cursisten. Voor nieuwe docenten heb ik een cursus presentatie- 

en communicatietechnieken ontwikkeld en verzorgd. Deze cursus was toegespitst op het 

cursistenprofiel tijdens een gemiddelde cursus van MultiCourse. Het spreekt voor zich dat ik 

niet alleen met het werven, selecteren en aansturen van personeel ervaring heb 

opgedaan, maar ook met het werven van nieuwe klanten en het beheren van 

bestaande relaties. Sommige relaties zijn ontstaan in 1993 en zijn tot 2001 klant bij 

MultiCourse geweest. 

Referentie: 
Op verzoek kunnen deze worden aangedragen. 

Nevenactiviteiten/hobby’s: 
2019 – nu Bestuurder stichting Petje af Rotterdam Noord 

2016 – nu Vlogger op Facebook en YouTube. Wekelijks, iedere woensdag, publiceer ik een video 

van een nieuw gerecht 

2015 – nu Co-oprichter LEFF media 

2013 – 2015 Side kick bij het radioprogramma “Peter van Drunen en Junion Hanenberg”. Radio maken 

voor groot Rotterdam. M.i.v. maart 2014 is de zender Open Rotterdam gaan heten. De 

uitzending vindt plaats vanuit de bibliotheek van Rotterdam 

2011 – 2013 Vrijwilliger bij Stichting Heppie. Deze stichting verzorgt weekenden en vakanties voor 

kinderen met een geestelijke beperking of wiens ouders niet in staat zijn om op vakantie te 

gaan. 

2011 – 2012  Lid van de denktank van stichting Heppie en adviseur internet marketing. 

2005 – 2008 Als vrijwilliger bij de kindertelefoon. Mijn taak hierbij was het aannemen van 

telefoongesprekken van kinderen. De verhalen aanhoren en waar mogelijk advies en 

ondersteuning bieden. 

2005 – 2007 Als een van de drie bestuurder van de stichting “Vrienden van de Spangenbergschool” in 

Nickerie te Suriname, ben ik verantwoordelijk voor de fondsenwerving en PR van de 

Stichting. De doelstelling van deze stichting is: zorgdragen voor de renovatie van de 

schoolgebouwen en vervolgens de continuïteit van kwalitatief onderwijs op de 

Spangenberg school waarborgen.  

 


