
brengt beweging  

 

Hier ben ik goed in 

Verbinden, aanjagen, creatieve 

communicatie, educatie, 

projectondersteuning, ecologie. 

Zo breng ik beweging 

Gemotiveerd om een eerlijke wereld te 

creëren voor mens en dier breng ik 

beweging door te inspireren en out-of-the-

box handelen. Dit doe ik door me kwetsbaar 

maar soms ook brutaal op te stellen. Als 

compassievolle aanjager voer ik het tempo 

op voor maatschappelijke thema’s zoals 

onrecht, diversiteit & inclusie en 

duurzaamheid & biodiversiteit. Met 

flexibiliteit stap ik in verschillende rollen. 

  

CV 
 

Juul van Plateringen 
 

 

Persoon/contactgegevens 
21-02-1994 

Juul@jongehonden.com 

06 82 04 58 37 

www.jongehonden.com 
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Werkervaring 

Wetenschappelijke essays visualiseren | Provincie Flevoland 
Dec’22 – heden  

Voor het project Flevoland 2050 hebben wetenschappers meerdere essays geschreven over de situatie 

in Flevoland op dit moment, de toekomstige situatie en hoe dit aangepakt kan worden. Mijn taak, in 

samenwerking met een collega, was om kernpunten van deze essays te visualiseren. Hiervoor gebruikte 

we Microsoft PowerPoint en Adobe Illustrator. 

Publieksbegeleider, educatief medewerker & OR-lid | NEMO Science Museum 
Sept’ 2021 – okt’ 2022  

Als publieksbegeleider zorgde ik voor een optimale ervaring voor de bezoeker d.m.v. interactie, open 

stellen voor- en beantwoorden van vragen, lab begeleiding en educatie op de vloer. Daarnaast ben ik 

getraind voor het geven van demonstraties (de kettingreactie en lezing ‘Ruimteschip Aarde’, workshops 

(‘Zeepbellen’ en ‘Laboratorium’) en het ontvangen van schoolgroepen. Als betrokken medewerker was 

ik ook OR-lid waarin ik de belangen van alle medewerkers, specifiek voor mijn team, op de agenda 

zetten van de directie en meedacht over beleidsstructuren.  

Productontwikkelaar & contentschrijver | ARTIS  
Febr’ 2021 – juli 2021 

Tijdens de Zinderende Zomeravonden 2021 is de Veelkleurige Liefdesroute, 13 luisterfragmenten over 

seksuele diversiteit in de natuur, gelanceerd. Ik droeg bij aan het ontwikkelingsproces en ik schreef 

grotendeels de inhoud voor de luisterfragmenten. In het educatieteam heb ik ook bijgedragen aan 

artikelen voor het ARTIS-tijdschrift en educatieborden bij dierverblijven. Mijn stage op de educatie 

afdeling was onderdeel van mijn communicatie minor aan Universiteit Utrecht.  

 

Nevenactiviteiten 

Gastdocent ‘Lang Leve de Liefde’ | Academie van de Stad 
Febr’22 – heden  

Als gastdocent heb ik regelmatig, op oproepbasis, lesgegeven aan mbo-leerlingen in Amsterdam. 

Samen met mijn collega gingen we met de leerlingen in gesprek over onderwerpen aangaande liefde, 

relaties, seksuele- en gender diversiteit. Met een open en respectvolle houding praatten we over 

gevoelige onderwerpen m.b.v. verschillende werkvormen. Hiernaast was ik een half jaar deel van het 

wervingsteam waarin ik het contactenbestand onderhield en lessen inplanden met de mentoren en 

gastdocenten. Bovendien droeg ik bij aan het up-to-date houden van het lesmateriaal.   

Gedragsveranderaar | Recycle Valley 
Juli 2019 – heden 

Recycle Valley zet zich in voor bewustwording van het afvalprobleem en probeert positief afvalgedrag 

te bevorderen. Ik heb als oproepkracht op meerdere locaties afval geprikt, afvalzakjes uitgedeeld, in 

gesprek gegaan met omwonenden en kinderactiviteiten georganiseerd. 

Voorzitter & barcommissaris activiteiten | A.S.Z.V. ORIONIS 
2013 – 2016  

Voor de studentenzeilvereniging was ik onderdeel van de activiteitencommissie ‘RecreaCie’ waarin ik 

activiteiten heb georganiseerd, budgetten beheert en de commissie heb voorgezeten.  

Verder heb ik een jaar als Barcommissaris Activiteiten het barpersoneel gemanaged, vergaderd, lange 

termijn beleidstukken geschreven en activiteiten georganiseerd. Daarnaast was ik onderdeel van het 

bestuur van Team Vela, het zeilteam met A.S.Z.V. ORIONIS leden die meededen aan de Race of the 

Classics in 2015.  
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Zelf het bedrijf runnen 

Diversiteit & Inclusie, dec’22 – heden 

 

Training  

Juniors Journey 
Jonge Honden Academie, 2022  

Visuele communicatie  
Jonge Honden Academie, 2022  

 

Opleidingen 

Master Environmental Biology, Behavioral Ecology 
Universiteit Utrecht, sept’2019 - febr’ 2022 

Thesis: ‘Gender bias influences how animals are represented in informal science education’ 

Minor: Communication 
Universiteit Utrecht, 2021 

Premaster Biologie 
Universiteit Wageningen, sept’ 2016 - febr’ 2017 

Bachelor Psychobiologie 
Universiteit van Amsterdam, 2012 - 2016 

 

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 82 04 58 37 

juul@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 allen 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  
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