
brengt beweging  

 

Hier ben ik goed in 

Met een energieke, open 
houding nieuwe situaties 
tegemoet treden; structuur 
brengen in complexe 
contexten; faciliteren van 
creatieve en 
participatieprocessen met 
een persoonlijke en flexibele 
aanpak in co-creatie.  

Zo breng ik beweging 

Door goed te luisteren naar 
alle betrokkenen, het 
vraagstuk vanuit 
verschillende invalshoeken te 
bekijken en potentiële 
verbindingen te identificeren 
zoek ik samen naar concrete 
én duurzame oplossingen.  

CV 
 

Elvira Kok 
 
 

Persoon/contactgegevens 
10-06-1996 
elvira@jongehonden.com 
06 24 76 20 82 
www.jongehonden.com 
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Werkervaring 

Adviseur herinrichting dienstverlening bij Humanitas  
Augustus 2022 – heden  
Binnen de werkgroep herinrichting dienstverlening adviseer en ondersteun ik bij het 
realiseren van een nieuw dienstenpakket. Dit strategische proces bestaat uit o.a. het 
signaleren en adviseren van vraagstukken die voortkomen uit de dienstpakketten en het 
faciliteren van verdiepende gesprekken om vraagstukken te tackelen en resultaatgericht 
te werken.  

Assistent programmamanager bij het Merwede LAB 
Februari 2022 – heden  
Om van de nieuwe stadswijk Merwede een integraal duurzame ontwikkeling te maken 
brengt het Merwede LAB impactvolle, praktisch toepasbare, duurzame innovaties en 
interventies op het vlak van duurzame energie, circulair bouwen, social design, gezond 
stedelijk leven in het planproces van Merwede. In deze rol ondersteun ik bij het 
organiseren van innovatieparade(s) en kennissessie(s). Daarnaast lever ik een bijdrage in 
het onderzoek naar social design en gezond stedelijk leven.  

Junior Gebiedsontwikkelaar bij SITE Urban Development 
Oktober 2021 – heden 
Binnen SITE Urban Development werk ik aan diverse projecten zoals het ontwikkelen en 
realiseren van een innoverend concept voor de (commerciële) plintinvulling van een 
woongebouw waarin verbinding met de bewoners, buurt en huurders centraal staat. 
Daarnaast hou ik mij bezig met het creëren van een wijkaanpak voor de opgaves binnen 
een bloemkoolwijk en begeleid ik sessies voor o.a. gemeentes om hun te begeleiden in 
het tot stand komen tot een verstedelijkingsakkoord en tot een kansenkaart voor een 
stationsgebied.  

Trainer Visueel Communiceren  
September 2021 – heden 
Als trainer Visueel Communiceren heb ik onder andere trainingen gegeven bij 
verschillende ministeries. Door deze creatieve vaardigheden over te dragen, help ik 
bedrijven en individuen om hun visie voor verandering waar te maken. Naast het geven 
van de trainingen ben ik ook bezig met de trainingen vernieuwen om zo de training te 
optimaliseren.  

Onderzoeker en Participatie-strateeg bij gemeente Amsterdam & 
Community Land Trust Amsterdam 
Oktober 2020 – juni 2021 
In deze rol heb ik ervaring opgedaan met het uitdenken, opzetten en uitvoeren van een 
participatietraject, in combinatie met mijn drive om maatschappelijke waarde te creëren 
voor de eindgebruiker. Voor Community Land Trust (CLT) Amsterdam heb ik een platform 
ontwikkeld om de samenwerking tussen bewoners van de Bijlmer en haar stakeholders te 
ondersteunen. Het doel daarvan was om een burgerinitiatief te creëren waarin de 
krachten van beide partijen optimaal gebruikt kon worden om de buurt en zijn bewoners 
een boost te geven.  

Strateeg bij Fronteer 
Januari 2020- juni 2020 
Als onderdeel van mijn studie heb ik bij Fronteer verschillende analyses uitgevoerd voor 
strategieën, innovaties en merk ontwikkeling. Daarnaast heb ik geholpen bij het 
faciliteren van meerdere on- e offline co-creatie sessies, zoals het verbeteren van de 
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biodiversiteit en het ontwikkelen van een nieuw innovatief 
organisatieontwikkelingstraject voor The Rainforest Alliance. 

Grafisch Vormgever bij verschillende opdrachtgevers 
Januari 2015-juni 2021 
Als grafisch vormgever heb ik verschillende opdrachtgevers geholpen met het 
vormgeven van hun bedrijfsidentiteit, visie en het ontwikkelen van producten en 
diensten.  
 

Korte projecten 

Organiseren herbouw kantoor, okt 2021-maart 2022 , Jonge Honden  

 
Ontwerp infographic, sept 2021-okt 2021, VitaValley  

 
Transcribent, 2019-2020, Muzus Service Design  

 
Personal Assistant, 2018-2020, Secrid 
 
Webdesigner, 2017, Venturists 
 

Training  

Acquisitie 
Jonge Honden Academie, 2021 

Energy Management 
Gijzer, 2021 

Online Business Intensive 
Gegeven door John Lee, 2018 
 
 

Opleidingen 

Master Strategic Product Design 
Technische Universiteit Delft, 2019 - 2021 

Exchange Semester 
Universitat Politècnica de València, 2017 - 2018 

Bachelor Industrial Design Engineering 
TU Delft, 2015 – 2019 
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Referenties  
Wanneer je graag iemand anders over mij wilt spreken, dan kan dat natuurlijk. Laat het 
me even weten en dan link ik jullie.  

 

 Contactgegevens 
 
06 24 76 20 82 
elvira@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 
 
 
 
 
 
Wanneer er nog vragen of onduidelijkheden zijn dan 
kan er te alle tijde contact opgenomen worden. 
 
Jonge Honden 
Berlijnplein 524 
3541 CN Utrecht 

 
Jonge Honden 
Berlijnplein 524 
3541 CN Utrecht 

www.instagram.com/dejongehonden  

www.facebook.com/dejongehonden  

www.linkedin.com/company/jongehonden  


