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Hier ben ik goed in

Pieter van Dijk

Doelgericht aanpakken,
analyseren, de rode draad
bewaken, projectmatig
werken, enthousiast en
creatief actie brengen.

Persoon/contactgegevens
20-02-1991
pieter@jongehonden.com
06 39 40 19 14
www.jongehonden.com

brengt beweging

Zo breng ik beweging
Als een interdisciplinaire spin
in het web verbind ik
collega’s, stakeholders en
nieuwe materie. Daarbij werk
ik doelgericht en beeldend. Ik
krijg energie van het zoeken
naar nieuwe perspectieven.
Zo vorm ik een complex
vraagstuk om tot een
gedragen uit te voeren plan.

Werkervaring
Kwartiermaker duurzame landbouw: Wijzer of Veen KTC Zegveld

Feb’ 20 – heden
Onderzoek opgestart naar de behoeften en weerstand bij veehouders, rondom de
verduurzaming op van melkveehouderij op veengrond. Een participatiestrategie en
programma ontwikkeld om de kennis en advies van KTC Zegveld bij 40 boeren te krijgen
en de verandering naar klimaatbestendig bedrijf in gang te zetten. Focus op bodem,
grondwaterpeil en impact op klimaat en biodiversiteit in opdracht van provincie Utrecht.

Junior projectleider evenementenbeleid en propositie gemeente Zeist

Jan’ 20 – Aug’ 20
•
Het evenementenbeleid voor de gemeente Zeist opgesteld. Hiervoor bouwde ik een
netwerk op binnen en buiten de organisatie rondom de thema’s duurzaamheid,
veiligheid, natuur en landschap – om zo tot een integraal en gedragen beleid te
komen. Werkend volgens de PCM-methode.
•
Het (digitale) participatietraject getrokken voor de ruimtelijk economische propositie
van Zeist rond energietransitie, wonen, mobiliteit, economie en groen. Hiervoor
organiseerde ik werksessies om bestuurders en stakeholders actief te betrekken.

Aanjager Vlinderpad Scholen Stichting Westelijke Tuinsteden

Jun’ 19 – mrt’ 20
Co-creatie sessies georganiseerd om de kennis en ervaring van de leerkrachten te
bundelen in interactieve projecten rond biodiversiteit.

Projectsecretaris Omgevingswet Ministerie Binnenlandse Zaken

Jan’ 19 – dec’ 19
Verantwoordelijk voor de planning en control van de consultatie en publicatie van de
Omgevingsregeling en de Invoeringsregeling. Verantwoordelijk voor de inhuur, inkoop en
financiën van de twee projectteams. De samenhang tussen de verschillende regelingen
en de digitale publicatie gewaarborgd.

Adviseur Strategie woningcorporatie Pré Wonen

Mei’ 18 – dec’ 18
•
Projectleider kaderstelling Duurzaamheid: De ontwikkeling van een brede
duurzaamheidsvisie aangejaagd met focus de energietransitie bij bewoners,
bebouwing en in de bedrijfsvoering.
•
Evaluatie wijkvisie Meerwijk: Door onderzoek en sessies samen met de wijkbewoners
en de gemeente geëvalueerd hoe de wijk veiliger, schoner en groener kan worden.
•
Projectleider visie Klantdienstverlening: Met een team de klantenreis
geoptimaliseerd, een nieuwe visie opgesteld en geïmplementeerd in de organisatie.
•
Projectleider energiecoaches: Bewoners geworven en opgeleid voor het geven van
bespaaradvies aan andere bewoners van drie woningcorporaties in regio Haarlem.

Trainee Water en Natuur: Waterschap Rijn en IJssel, Vechtstromen en Drents
Overijsselse Delta

Jan’ 16 – dec’ 17
Projecten opgestart die water- en natuurvraagstukken met elkaar verbinden. O.a.:
•
Bouwen met natuur: Onderzoeker natuurinclusief waterbeheer: Pilot ecologische
maairegimes in sloten en beken. Verantwoordelijk voor projectplan onderzoek
effecten op ecologie, kosten en waterkwantiteit voor landbouw. Een netwerk van 10
waterschappen opgezet om ervaringen en data te delen bij STOWA.
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•

•

Projectleider duurzame gebiedsintegratie rioolwaterzuiveringsterreinen:
Onderzoek en advies naar terreinverbetering voor 24 rioolwaterzuiveringslocaties
met focus op klimaatadaptatie, duurzaamheid, circulariteit, ecologie en educatie.
Onderzoeker risicocommunicatie klimaatadaptatie en waterveiligheid: Onderzoek
rond betrekken en overtuigen van burgers bij ingrepen rond het klimaatbestending
maken van woningen en wijken en risicobesef voor waterveiligheid en wateroverlast.

Korte projecten
Digitale sessie Blue Energy RWS, okt ‘20
Sessiebegeleider Toekomst afdeling Sport en Cultuur Gemeente Ede, nov ‘19

Zelf het bedrijf runnen
Vennoot Jonge Honden, Oprichter ‘Jonge Honden Innovatie LAB’, mrt ‘20 – heden
Verantwoordelijk voor het organiseren van interne kennisuitwisseling,
intervisie en probleem-tacklesessies voor ons netwerk.

Training
Design Thinking facilitation course

Designthinkers Academy, 2019 (certificaat behaald)

Adviesvaardigheden, visueel communiceren, energiemanagement,
projectmanagement, scrum, communicatiestijlen, Excel Essentials
Jonge Honden Academie, 2018

Waterkracht traineeship: projectmanagment (PMC), risico-management,
bestuurlijke sensitiviteit, persoonlijk leiderschap
JS Concultancy, 2016 - 2017

Opleidingen
Master of Science in de Milieusanering en het Milieubeheer
Universiteit Gent, 2014 - 2015

Master of Science in de Biologie
KU Leuven, 2012 – 2014

Bachelor of Science in de Biologie
KU Leuven, 2009 – 2012

Contactgegevens
06 39401914
pieter@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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