IK BEN
JASMIJN
Met mijn open houding win ik vertrouwen en
breng ik mensen samen. Uitdagingen grijp ik
met beide handen aan en nieuwe situaties
maak ik me snel en gestructureerd eigen. Ik
ben een bereisde wereldburger met zowel
een passie voor steden als een voorliefde
voor pure natuur.

DIT BEN IK IN 3 WOORDEN
Enthousiast, Betrokken en Verantwoordelijk.

HIER BEN IK GOED IN
Verbinden, organiseren, samenwerken,
stedelijke vraagstukken, trainen, lesgeven,
interviewen, projectmanagement.

DIT VIND IK LEUK
Op reis, steden bezoeken, de natuur in, zon,
duurzaam, muziek maken en luisteren, zeilen,
wielrennen, helpen, samen zijn.
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JUNIOR OMGEVINGSMANAGER / PROJECTMEDEWERKER

BUREAU UNLIMITED URBAN MANAGEMENT (UUM) – FEB ’18 - HEDEN
In opdracht van UUM werk ik aan projecten in gebiedsontwikkeling, stedelijke planning en
regionale samenwerking. UUM staat voor creatief procesmanagement in combinatie met ruimtelijk
ontwerp. We smeden allianties van publieke, private en particuliere partijen. Ik focus mij op procesen stakeholdermanagement. Ook ben ik secretaris van het landelijke Innovatieprogramma Mobiele
Stad.

TREKKER TEAM OMG(EVINGWET) & TRAINER
JONGE HONDEN – FEB’17 - HEDEN
Met een groep jonge honden verkennen we de gevolgen en mogelijkheden van de invoering van
de Omgevingswet. Over de bijbehorende nieuwe manieren van werken en communiceren geven
we trainingen, zowel intern als extern zoals op het VNG festival over de Omgevingswet.

JUNIOR PROJECTLEIDER OPRICHTING WOONCOÖPERATIE
GEMEENTE ALMERE – JUNI’17- MAART ‘18
In opdracht van de gemeente Almere was ik betrokken bij de opstartfase van een wooncoöperatie
voor senioren, een sloop-nieuwbouw project als stedelijke inbreidingsopgave. Mijn rol was het
informeren en bij elkaar brengen van initiatiefnemers, ontwikkelaars, gemeente, buurtbewoners en
toekomstige bewoners.

WOONCOACH & BELEIDSADVISEUR

YMERE, DE ALLIANTIE EN GEMEENTE ALMERE – FEB ’17 – JAN’18
Als senioren wooncoach legde ik verbinding tussen huurders (55+), de woningcorporaties en de
gemeente Almere met als doel langdurig zelfstandig wonen en doorstroom op de woningmarkt te
realiseren. Ik informeer en adviseer senioren in Almere Haven over de mogelijkheden en
adviseerde de corporaties en gemeente over de woonwensen en -behoeften van senioren.

PROJECTMEDEWERKER

WYNE STRATEGY & INNOVATION – FEB’ 17 – JUL ‘17
In opdracht van de gemeente Amsterdam organiseerde, begeleidde en rapporteerde ik over
sessies om de identiteit van herontwikkelingsgebied Buikslotermeerplein in beeld te brengen.

ORGANISATOR

PLATFORM 31 – OKT ’16 - MEI ‘17
In het kader van het Rijksprogramma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ organiseer ik
praktijkbijeenkomsten om geïnteresseerden kennis en ervaring uit te laten wisselen over de
implementatie van de Omgevingswet. Ik werk zelfstandig aan planning, inhoudelijke voorbereiding,
uitvoering en verslaglegging. Daarnaast schrijf ik mee aan het Kennisdossier Omgevingswet.

PROJECTSECRETARIS
NATIONAAL ARCHIEF – FEB ’16 – OKT ‘16
Spin-in-het-web van het projectteam dat kwaliteitscriteria ontwikkelt en implementeert ter
bevordering van duurzame toegankelijkheid van digitale overheidsinformatie (DUTO).
Verantwoordelijk voor begeleiden van het teamproces, bewaken van planningen en budgetten,
verslaglegging en het schrijven van een eindrapportage van het project.

JUNIOR DOCENT

UNIVERSITEIT UTRECHT – APR ’16 – JUL ’16
Docent van de tweedejaars cursus Geografie en Toerisme, onderdeel van de bachelor opleiding
Sociale Geografie en Planologie. Werkzaamheden bestonden uit voorbereiden en geven van de
colleges en begeleiden van de studenten bij het schrijven van een adviesrapport.

IK BEN
JASMIJN

NÉT DIE VONK DIE BEWEGING VEROORZAAKT

AFSTUDEER STAGIAIR

GEMEENTE UTRECHT – FEB ’14 – NOV ‘14
Masterthesis geschreven bij de Gemeente Utrecht, afdeling Ruimtelijke en Economische
Ontwikkeling (REO). Afgesloten met beleidsaanbevelingen voor de Gemeente Utrecht.

HR MEDEWERKER

NEH GROUP LEUSDEN – AUG ’14 – NOV ‘14
Zelfstandig project: opstellen van een functiehuis voor NEH met ±30 functieomschrijvingen door
middel van interviews met medewerkers, directie en met deskundige hulp van een extern HR
adviesbureau.
STRATEGISCH OMGEVINGSMANAGEMENT (SOM)

TWYNSTRA GUDDE, MAART 2018
Tweedaagse training gevolgd over de principes van SOM en de Canvas Omgevingsmanagement.
Ik heb hier kennis en vaardigheden opgedaan om effectiever te kunnen werken in een omgeving
met veel stakeholders en uiteenlopende belangen.
BACHELOR SOCIALE GEOGRAFIE EN PLANOLOGIE

UNIVERSITEIT UTRECHT, 2009-2013
Extra vakken: Systeem Aarde, Bedreigde Aarde, Mens en Landschap.
Bachelorthesis: ‘Doe-het-samen Tuinen: Samenwerking tussen burgers en overheid bij aanleg en
beheer van buurtgroen’.
MASTER URBAN GEOGRAPHY

UNIVERSITEIT UTRECHT, 2013-2014
Track: Urban Daily Life
Masterthesis: ‘Op Pad in de Stad – de Utrechtse binnenstad in de beleving van jongeren’. Een
kwalitatief onderzoek naar de beleving van fysieke, functionele en sociale factoren en het gebruik
van de binnenstad.
VOORZITTER MASTERCOMMISSIE

V.U.G.S., 2013-2014
Studievereniging Sociale Geografie en Planologie in Utrecht. Het organiseren van
netwerkactiviteiten voor masterstudenten.
SECRETARIS & COMMUNICATIE – NACHT VAN DE FOOI

STEDELIJK BESTUUR UTRECHT, 2011-2012
Organisatie van cultureel festival en geldinzameling voor kleinschalige ontwikkelingsprojecten door
overeenkomsten te sluiten met horecagelegenheden. Verantwoordelijk voor o.a.. contact met de
horeca ondernemers, externe communicatie en een subsidieaanvraag.
RONDREIZEN EN WERKEN IN AUSTRALIË

2014-2015
In een jaar tijd 34.000km afgelegd langs de totale kustlijn van Australië. Vier maanden hiervan
gewerkt in een druk café met Engels als voertaal.
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