
 

 

Juryrapport – Young Talent van het jaar 2019 

Juryleden 

Michel ten Donkelaar  IDEXX International  

Rita Timmerman  Ministerie van Algemene Zaken  

Barbara Nieuwenhuijs  Roche  

Jürgen Warnecke  Aegon  

Albèrt van Meeteren  Nestlé  

 

Juryrapport  

Milou Ehrismann - Underlined 

Milou heeft bij de jury een zeer professionele indruk achtergelaten. Een gedreven vakvrouw die zich 
bezig houdt met nieuwe ontwikkelingen zoals automatische datamining en emotiedetectie. Ze leidt 
binnen Underlined een team met analisten en consultants. Samen met haar team probeert ze het 
altijd anders te doen en echt keuzes te maken. Samenwerking en kennisdeling zijn hierbij haar 
speerpunten, zowel intern als extern. Klanten noemt ze daarom ‘klantcollega’, die ze voorziet van 
visueel gepresenteerde klantreizen op basis van data insights. Milou heeft een duidelijke visie 
waarbij kunstmatige intelligentie samen gaat met de menselijke factor. Milou is altijd op zoek naar 
het momentum om het vakgebied, haarzelf en Underlined te laten zien. Haar ondernemende 
instelling en nieuwsgierigheid zullen haar nog ver brengen in het vak. 

  

Jan Aarts – DVJ Insights 

Jan wist de jury op een rustige en weloverwogen manier te overtuigen van zijn kunnen. Nog maar 1,5 
jaar zit hij echt in het vak, waarin hij zijn passie voor media, onderzoek en innovatie helemaal kwijt 
kan. Niet alleen voor DVJ Insights en haar klanten maar ook daarbuiten zet hij zich in voor het vak. Hij 
bouwt graag aan partnerships met klanten waarin zowel de klant als hijzelf iets nieuws kan leren. Dit 
gaat hem zeer goed af mede door zijn grote betrokkenheid en vastberadenheid. Voor een grote klant 
heeft hij nu al een coördinerende rol en werkt hij samen aan de doorontwikkeling van het impliciet 
meten van communicatie effecten. Regelmatig laat hij studenten zien wat het vak inhoud door ze uit 
te nodigen op de werkvloer. Vers van de pers is zijn boek '24 innovations in digital communication' 
dat hij schreef in samenwerking met de Radboud universiteit: een nieuw hoogtepunt in zijn carrière 
die nog maar net is begonnen. 



  

Pauline van der Wel – Ipsos 

Op geheel eigen wijze heeft Pauline de jury ervan overtuigd dat ze een talentvolle marktonderzoeker 
is. Als je naar haar luistert vergeet je al snel dat ze pas anderhalf jaar in het vak zit. Jong en 
onbevangen vraagt ze zich hardop af waarom ze eigenlijk genomineerd is. Ze doet immers simpelweg 
haar werk en ze vindt het nog leuk ook. Dat is ook precies wat ze uitstraalt en waarom haar klanten 
haar zo waarderen. Haar nieuwsgierigheid en enthousiasme brengen het beste in haar naar boven. In 
haar eigen ogen is het allemaal niet zo bijzonder maar wat Pauline zegt snijdt hout. Wij vinden dat zo 
vroeg in haar carrière best bijzonder net als het feit dat Pauline in haar eerste jaar als één van de 
hoofdsprekers werd uitgenodigd door Google op een bijeenkomst over voice-assistants.  Op de vraag 
of ze zichzelf over 10 jaar nog in het marktonderzoek ziet zegt ze resoluut “ja, zeker”. Wij hopen het 
van harte! 

  

De jury heeft Pauline van der Wel uitgeroepen tot Young Talent van het jaar 2019. 

 


