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Hier ben ik goed in

Jor
van der Mijl

Onderzoeken, verbinden,
werken, kritisch en
strategisch denken.

Persoon/contactgegevens
16-05-1990
jor@jongehonden.com
06 41 62 10 18
www.jongehonden.com

brengt beweging

Zo breng ik beweging
Met een nieuwsgierige en
open houding duik ik in een
thema. Ik luister eerst en stel
daarna pas kritische vragen.
Zo doorgrond ik complexe
vraagstukken, ontdek ik waar
actie nodig is en breng ik
projecten verder. Hierbij zet ik
altijd in op co-creatie, een
sterk teamgevoel en een
concreet eindproduct.

Werkervaring
Junior projectmanager Gemeente Amsterdam

Mrt’ 20 – heden
De Zuidas is volop in ontwikkeling als toplocatie voor werken, wonen, recreëren en
transport. Als projectmanager voor de ontwikkeling van deelgebied Parnas, bestaan mijn
verantwoordelijkheden uit projectmanagement, voortgangsrapportages opstellen,
participatie faciliteren en omgevingsmanagement. Ook ben ik inhoudelijke
sparringpartner voor de projectmanager en speel ik een belangrijke rol in het schriftelijke
en organisatorisch verder brengen van de investeringsnota.

Adviseur participatie Inspire Real Estate

Mei’ 19 – jan’ 20
Unilever R&D verlaat eind 2019 de campus in Vlaardingen. De nieuwe eigenaar wil samen
met de gemeente een stadsgebied ontwikkelen met ruimte voor wonen, werken en leven.
In opdracht van gedelegeerd ontwikkelaar INSPIRE Real Estate was ik samen met twee
collega’s verantwoordelijk voor het participatieproces rondom de planontwikkeling. Met
een interactieve wandeling, creatieve werksessies en informatiemarkten heb ik
(toekomstige) bewoners en stakeholders betrokken in het planvormingsproces.

Adviseur participatie Gemeente Dronten

Apr’ 19 – dec’ 19
Bedrijventerrein Spelwijk is een doorn in het oog van bewoners, ondernemers en de
gemeente. Ik ben samen met drie collega’s gevraagd om een participatietraject te
organiseren en op basis hiervan realistische toekomstscenario’s te ontwikkelen. Ik
verzorgde interactieve participatiemomenten en verwerkte de uitkomsten in een
visiedocument, als advies richting het college van B&W en de gemeenteraad. Hierbij
stonden mobiliteit, groen, functiemenging en inrichting van de openbare ruimte centraal.

Strategisch beleidsadviseur Gemeente Almere

Jun’ 18 – dec’ 18
Als strategisch beleidsadviseur dook ik in complexe, afdelingsoverstijgende
vraagstukken. Ik analyseerde relevante beleidsdocumenten en interviewde alle
betrokken partijen. Zo kwam ik tot de kern van een probleem. Vervolgens maakte ik hier
de belangrijkste strategische keuzes uit op en legde ik die voor aan de opdrachtgevers.
Op deze manier voorzag ik hen van strategisch advies, het liefst visueel of schematisch in
beeld gebracht. Zo heb ik o.a. een basis gelegd voor de Parkeervisie en Mobiliteitsvisie.

Assistent procesmanager renovatieprojecten Ymere

Mrt’ 17 – apr’ 18
Ik ondersteunde procesmanagers op de afdeling Stedelijke Vernieuwing bij 4
renovatieprojecten in Amsterdam en Hoofddorp. Hierbij was ik medeverantwoordelijk
voor de planning van het proces, communicatie met bewoners en het begeleiden van het
participatietraject. Daarbij was ik een inhoudelijke sparringpartner voor de
procesmanagers, door kritisch en proactief mee te denken.
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Korte projecten
Coördinator prijsvraag voor Provincie Utrecht, nov’ 19 – feb’ 20,
www.fietspadvdoekomst.nl

Onderzoeker materialenpaspoort voor RVO, okt’ 19 – feb’ 20
Onderzoeker erfgoedlijnen voor Provincie Zuid-Holland, sep’ 19 – feb’ 20
Visieontwikkelaar voor Rotterdam Partners, feb’ 19 – mei’ 19, het rapport
Procesbegeleider architectenkavels voor Heijmans, jan’ 18 – sep’ 18

Zelf het bedrijf runnen
Vennoot Jonge Honden, oprichter Jonge Honden innovatie LAB, mrt’ 20 - heden
Coördinator Werving, talent scouten, nov ‘18 – heden
Ontwikkelaar Juniors Journey, ontwikkelingsprogramma voor nieuwe jonge
honden, mrt’ 17 – nov’ 18

Training
Coachtraject Talent Development
Identity Works, 2019

Design Thinking Facilitator
DesignThinkers Academy, 2019

Design Thinking
Pip & Partners, 2018

Visueel Werken
Public Cinema, 2018

Excel Essentials
Smartenup, 2018

Persoonlijk Leiderschap
Team Academy, 2017

Adviesvaardigheden, Scrum, Workshops ontwikkelen, Visueel
communiceren, Communicatie, Interactief presenteren
Jonge Honden Academie, 2017-2020
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Opleidingen
Master Human Geography

Radboud Universiteit Nijmegen, 2013-2015

Bachelor Sociale Geografie & Planologie
Universiteit Utrecht, 2009-2012

En ook
Regiospecialist Azië bij SIW

Okt’ 16 – dec’ 16
Bij SIW internationale vrijwilligersprojecten begeleide ik vrijwilligers bij het vinden van een
passend project in Azië.

Hulpverlener in vluchtelingenkamp op Lesbos

Feb’ 16
In het vluchtelingenkamp Better Days for Moria, op het Griekse eiland Lesbos, was ik
medeverantwoordelijk voor de distributie van kleding aan recent gearriveerde
vluchtelingen.

Onderzoeksstagiair bij ICCO in Mali

Apr’ 15 – jun’ 15
In samenwerking met ICCO Regional Office West Africa heb ik een onderzoek uitgevoerd
naar het gevoel van veiligheid van de inwoners van Zuid-Mali, in de nasleep van het
gewelddadige conflict.

Docent Engels bij University Murni Sadar

Jun’ 13 – jul’ 13
Als vrijwilliger heb ik twee maanden Engelse les gegeven aan docenten en studenten op
een technische universiteit op Sumatra, Indonesië.

Contactgegevens
06 41 62 10 18
jor@jongehonden.com
www.jongehonden.com
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Hé hallo
Mail ons
info@jongehonden.com
Bellen gaat sneller
06 – 11 07 63 42
Of bekijk
www.jongehonden.com
En volg ons
www.instagram.com/dejongehonden
www.facebook.com/dejongehonden
www.linkedin.com/company/jongehonden

Wanneer er nog vragen of onduidelijkheden zijn dan
kan er te alle tijde contact opgenomen worden.
Jonge Honden
Berlijnplein
524
Jonge Honden
3541
CN Utrecht
Berlijnplein
524
3541 CN Utrecht
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