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OPLEIDINGEN
PhD PUBLIC 
GOVERNANCE Vrije 
Universiteit (2014 – heden, 
naast fulltime baan)

MSc MEDISCHE 
ANTROPOLOGIE EN 
SOCIOLOGIE Universiteit 
van Amsterdam (2010 –
2011, naast fulltime baan) 

MSc SOCIALE 
PSYCHOLOGIE 
Universiteit van 
Amsterdam (2008 – 2010, 
naast fulltime baan)

BSc SOCIALE 
PSYCHOLOGIE 
Universiteit van 
Amsterdam (2001 – 2006)

Vossius Gymnasium 
Amsterdam (1995 - 2001)

WERKERVARING

ANALIST / ADVISEUR – DIRECTIE OPENBARE ORDE EN 
VEILIGHEID, GEMEENTE AMSTERDAM (2015 – heden)

• Verantwoordelijk voor de monitoring van de resultaten van de 
Top600 en Top400 aanpak

• Advisering van de Burgemeester tijdens tweewekelijks stafoverleg

• Schrijven van beleidsstukken en notities ten behoeve van het 
bestuurlijke besluitvormingsproces

• Halfjaarlijkse verantwoording ten overstaande van de 
Gemeenteraad op basis van halfjaarlijkse
(effect)monitor/sturingsinformatie

• Samenwerking met 40 ketenpartners rondom effectmeting van de 
aanpak

• Coordinatie van intern en extern onderzoek

ONDERZOEKER – HET ZIJLSTRA CENTER, VRIJE UNIVERSITEIT (juni 
2014 – december 2014, sindsdien onbezoldigde aanstelling)

• Promotieonderzoek binnen public governance (deeltijd), promotor 
Prof. Dr. Goos Minderman

• Organisator en deelnemer internationaal project in het kader van 
EU programma Europe for Citizens, inclusief 4 conferenties

DIVERSE FUNCTIES – JEUGDBESCHERMING REGIO AMSTERDAM 
(2009 – 2014)

• Winnaar Jonge Ambtenaar van het Jaar verkiezing 2013, 
voorgedragen als kandidaat namens Bureau Jeugdzorg door de 
toenmalige bestuursvoorzitter, Erik Gerritsen

• Intern adviseur en aanjager cultuurveranderingsproces binnen de 
organisatie. Dit transitieproces heeft geleid tot de uitverkiezing
van Jeugdbescherming Regio Amsterdam als overheidsorganisatie
van het jaar 2015

• Gezinsmanager, verantwoordelijk voor probleemdefinitie, plan van 
aanpak en coordinatie hulpverlening bij multiproblemgezinnen.

• Daarnaast verschillende andere functies uitgevoerd waaronder
auditor, senior regisseur, woordvoerder, trainer

CONSULTANT – CAPITA NIEUWSADVIESBUREAU (2006 – 2008)

• Communicatiestrategie voor grote bedrijven en overheden

• Public Relations en stakeholdermanagement

TRAININGEN
Functional Family Parole 
Services (FFT LLC)

NLP Master Practitioner 
(UNLP)

Persoonlijk en overtuigend
presenteren (Bureau 
Zuidema)

Ik ben zeer resultaatgericht, analytisch sterk, procesmatig vaardig en 
doorgrond nieuwe materie snel. Ik krijg energie van complexe 
vraagstukken met een maatschappelijke dimensie. Mijn toegevoegde 
waarde ligt in het verbinden van bestuurlijk en strategisch niveau en de 
inhoud. 

katherinediaz5@gmail.com | +31 6 4644 3395

EXTRA CURRICULAIRE 
ACTIVITEITEN
Winnaar Jonge Ambtenaar
van het Jaar van Nederland 
verkiezing (2013)

Uitwisselingsproject
Indonesie Leiderschap in 
veranderende tijden, Frans
Seda Foundation (2015)

Redactielid vakblad
jeugdbeleid (2014 – 2015)

Onderzoek in New York 
(2011)

Kampbegeleider Humanitas
(2009 – heden) 
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