IK BEN MARNIX
Ik ben een bevlogen sociaal geograaf en
planoloog met een interesse in stedelijke
dynamiek. Ik heb een open houding en
uitstekende communicatieve vaardigheden. Ik
krijg er energie van om in nieuwe materie te
duiken, tussen verschillende taken te schakelen
en zoek graag de samenwerking op.

DIT BEN IK IN 3 WOORDEN
Flexibel, energiek, doortastend

HIER BEN IK GOED IN
Omgevingsmanagement, bewonerscommunicatie en -participatie, Excel,
trainingen/workshops/werksessies

DIT VIND IK LEUK
Boulderen, wielrennen, backpacken,
kamperen, gezelschapsspellen en koken
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NÉT DIE VONK DIE BEWEGING VEROORZAAKT

ONDERNEMER & DIRECTEUR
JONGE HONDEN – JUL ’16 – HEDEN
Samen met mijn compagnon ben ik verantwoordelijk voor een team van 9 jonge honden en
de dagelijkse bedrijfsvoering die daarbij komt kijken. Als ondernemer ben ik tevens medeeigenaar van Jonge Honden. Sinds juli 2017 ben ik directeur van het gehele bedrijf Jonge
Honden.
OMGEVINGSMANAGER
GEMEENTE DEN HAAG – AUG ‘18 – HEDEN
Binnen het Meerjarenprogramma Kunstwerken wordt de vervanging en versterking van
kademuren en bruggen in Den Haag voorbereid en gerealiseerd. Als omgevingsmanager
ben ik vanaf de start tot aan de uitvoering verantwoordelijk voor stakeholdermanagement,
klanteisenspecificatie, actuele informatievoorziening en het creëren van draav

OMGEVINGSADVISEUR
WATERSCHAP DRENTS OVERIJSSELSE DELTA – MRT ’17 – JUL ‘18
Bij dijkversterkingsproject Stadsdijken Zwolle was ik samen met de omgevingsmanager
verantwoordelijk voor het omgevingsmanagement. Hieronder viel onder andere een
interactief omgevingsproces, beheer van klanteisen en communicatie richting stakeholders.

COMMUNICATIEADVISEUR
WONINGCORPORATIE ALLEEWONEN – JUL ’15 – SEPT ‘17
Bij het renovatieproject Deelplan 5 Geeren-Zuid in Breda was ik verantwoordelijk voor de
communicatie met en participatie van bewoners, een strategisch communicatieplan en de
beoordeling van inzendingen voor de aanbesteding van het project.

JUNIOR PROCESMANAGER / ASSISTENT PROCESMANAGER
WONINGCORPORATIE YMERE – MRT ‘14 – DEC ’15
In mijn eerste half jaar ondersteunde ik procesmanagers van de afdeling Stedelijke
Vernieuwing bij de planning, de communicatie en het participatietraject van drie
renovatieprojecten in Amsterdam en Almere. Hier was ik junior procesmanager en
daarmee verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van twee van deze projecten.

MODERATOR
PAKHUIS DE ZWIJGER – NOV ‘ 16 – JUN’ 17
Pakhuis de Zwijger is een onafhankelijk platform voor creatie en innovatie in de stad. Voor
het programma Huisvesting ben ik de vaste moderator. Maandelijks modereer ik een avond
over onderwerpen gerelateerd aan huisvesting.

JUNIOR PLANOLOOG
WE LOVE THE CITY – SEP ’13 – MRT ‘ 14
Betrokken bij diverse stedelijke projecten in binnen- en buitenland. De aanpak is altijd
vernieuwend, interdisciplinair en gericht op de participatie van bewoners.

IK BEN
MARNIX

NÉT DIE VONK DIE BEWEGING VEROORZAAKT

MASTER HUMAN GEOGRAPHY
RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN – 2011-2013
Specialisatie: Globalization, Migration & Development Scriptie: Participatie bij
sloppenwijkverbeteringen in Durban, Zuid-Afrika

BACHELOR PLANOLOGIE
RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN - 2006 - 2010
Scriptie: Vervoersarmoede en sociale netwerken

VRIJWILLIGER
IMC WEEKENDSCHOOL – 2017 - HEDEN
Op regelmatige basis ben ik actief als vrijwilliger bij een initiatief om de
toekomstperspectieven van basisschoolkinderen uit de wijk Overvecht (Utrecht) te
verbreden.

TRAINER
NJR – 2015 - 2017
Als trainer droeg ik door middel van workshops en trainingen bij aan de professionele en
persoonlijke vaardigheden van jongeren.

VOORZITTER
STUDIEVERENIGING MUNDUS – 2008 - 2009
Binnen een vierkoppig bestuur van een studievereniging met ruim 300 leden stuurde ik mijn
bestuursleden aan en was ik eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen.

ENGAGING LEADERSHIP, KRAUTHAMMER
SELFMANAGING LEADERSHIP PROGRAM, OXFORD LEADERSHIP ACADEMY
EXCEL ADVANCED TRAINING, SMARTEN UP

MARNIX TEN HOLDER MSC
16-08-1988
06-18206187
marnix@jongehonden.com
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www.jongehonden.com

