
 

 

Joost van der Mel 

- Curriculum vitae - 

Persoonlijke gegevens 

Geboren:  

 

17 maart 1993 te 
Woerden 

Mail:  Joost@arendsrail.nl 

 

Adres:  

 

Gerbrandystraat 133 

8072WS Nunspeet 

Mobiel:  06 – 86 83 82 32 

Burgerlijke status:  Gehuwd Linkedin:  www.linkedin.com/in/joost-van-der-mel-ArendsRail  

Over mij 

Joost is de naam, werkzaam als Lead Engineer/ontwerper. Van jongs af aan heb ik een brede 
interesse in ‘de wondere’ wereld van techniek gehad. Met al haar complexiteit, uitdagingen en 
problemen. Mede hierdoor heb ik ervoor gekozen om de opleiding Civiele Techniek te volgen. 
Vanuit deze opleiding heb ik mij verder gespecialiseerd op het gebied van vervoerstechniek en 
railverkeerstechniek. Tijdens het afstuderen heb ik onderzoek gedaan naar het onderhoud aan 
beweegbare spoorbruggen in Groningen en Friesland. Na het afronden van mijn studie ben ik gaan 
werken bij destijds Grontmij. Vanuit Grontmij ben ik voor een periode van 2,5 jaar gedetacheerd bij 
de Provincie Utrecht. Na deze twee jaar – Grontmij was inmiddels Sweco geworden – ben ik 
werkzaam geweest voor Sweco. In 2018 ben ik begonnen bij VolkerRail in de functie van zowel 
Lead Engineer als Ontwerper.  Vanaf 2020 ben ik in dienst bij ArendsRail B.V. in de functie van 
Adviseur Rail. 
 
Persoonlijk ben ik sterk in het houden van overzicht, doorgronden van technische uitdagingen en 
communiceren. Dit maakt mij tot een spil in het web tussen verschillende partijen of ontwerpers. 
Door het behouden van het overzicht en technisch analytisch vermogen ben ik in staat de 
integraliteit, raakvlakken en risico’s te beheersen tijdens het ontwerpproces.   

 

Opleidingen 

september 2010 
– juni 2014 

Christelijke Hogeschool Windesheim 

Bachelor of Applied Science (BASc), Civiele techniek 

Minor:             Civiele techniek – Alg Verkeerstechniek 

februari 2012 – 
juni 2012 

 

Hogeschool Utrecht 

Bachelor of Applied Science (BASc), Werktuigbouwkunde,  

Minor:  Railtechniek 

Werkervaring 

Maart 2020 – 
heden 
 

Adviseur Rail ArendsRail B.V. 
Als Adviseur Rail ben ik betrokken, in verschillende rollen, bij verschillende projecten van  
ArendsRail B.V.   
Een aantal dagen per week zit ik bij de klant op locatie om deze te ondersteunen bij 
integrale complexe projecten.  
 

Juni 2018 – 
2020 

Lead Engineer/ontwerper VolkerRail 
Als Lead Engineer en ontwerper vervul ik verschillende rollen binnen de projecten bij 
VolkerRail. Als Lead Engineer koppel ik de verschillende disciplines aan elkaar om de 
raakvlakken te beheersen en zo risico’s te verminderen.  
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Als ontwerper stel ik ontwerpen op voor het Baan en Spoor gedeelte. Uiteraard stem ik 
deze ontwerpen ook af met de ontwerpers van de andere disciplines. 
 

september 2014 
– juni 2018 
 

Adviseur bij Sweco Nederland 
Als adviseur vervulde ik verschillende rollen binnen projecten, variërend van 
toezichthouder tot projectcoördinator. Binnen deze verschillende rollen probeer ik ook een 
zo goed mogelijk beeld te krijgen van de raakvlakken met andere disciplines en 
afdelingen. Dit inzicht helpt mij om de risico’s van een project te beheersen. Binnen de 
verschillende rollen/functies voer ik projecten uit in verschillende fasen, van planfase tot 
uitvoering. Hierbij ben ik vooral bezig met het maken van ontwerpen, contracten en 
coördineren. Maar ook het ondersteunen van ProRail bij in-uitvoering-zijnde projecten. 
 

oktober 2015 – 
januari 2018 
 

Assistent projectleider bij Provincie Utrecht 
Als assistent projectleider ondersteunde ik zowel de projectmanager als de technisch 
manager. Hierdoor was ik de verbindende schakel tussen het proces en de techniek.  
Daarnaast was ik verantwoordelijk voor het coördineren van de reviews, het opstellen van 
reviews, opstellen en accorderen van contactwijzigingen, het plannen van audits, 
uitwerken van technische issues en afstemmen met de beheers- en safetyorganisaties. 
 

april 2016 – 
september 2017 
 

Technisch manager bij Provincie Utrecht 
Als technisch manager was ik verantwoordelijk voor de ombouw van de bestaande 
tramlijn in Utrecht, de SUNIJ-lijn, ten behoeve van het nieuw CAF trammaterieel. Mijn 
taak was om de aannemer aan te sturen en de verschillende werkzaamheden te 
coördineren.  
Daarna heb ik me bezig gehouden met het opstellen van het verificatiedossier ten 
behoeve van de safety case en het overdrachtsdossier om het project soepel over te 
dragen aan de beheersorganisatie.  
Tijdens de testritten van het nieuwe CAF-materieel was ik verantwoordelijk voor het 
monitoren van het gedrag van de spoorinfrastructuur en rapporteren aan de 
beheersorganisatie.  
 

februari 2014 - 
juni 2014 
 

Afstudeerstagiaire bij Strukton Rail 
Onderzoek naar het kostenefficiënt uitvoeren van onderhoud aan beweegbare 
spoorbruggen in de regio Groningen en Friesland. 
 

februari 2013 - 
juni 2013 

Stagiaire bij Grontmij Nederland 

 

Cursussen 

Werk 
gerelateerd 

Digitaal Veiligheidspaspoort 

VCA-vol 

Training:  Audit V&G 

Training:  Koude acquisitie 

Training:  SE 

Basiscursus:  ERTMS 

Basiscursus:  UAV-gc 

Masterclass:      UAV-gc 

 

Niet-werk 
gerelateerd 

Rots en water 



 

 

 

Talen 

Nederlands 

 

Moedertaal, vloeiend 

 

Engels 

 

Tweede taal, redelijk  

 
Programma’s 

 Ms office, goed 

Ms Projects, redelijk 

AutoCAD, goed 

 
Nevenfuncties 

augustus 2016 - 
Huidig 

 

Leidinggevende jeugdvereniging +16 

Samen met mijn vrouw geef ik leiding aan de jeugdvereniging van de CGK Nunspeet (kerk).  

 

oktober 2016 - 
Huidig 

 

Radio presentator lokale omroep 

Samen met mijn vrouw presenteren wij eens in de maand een uurtje christelijke muziek op 
het plaatselijke radiostation.  

 

  



 

 

Projecten 

ArendsRail 

• Technische ontwerpleider EdesPoort 

• Lead Engineer Spoorzone Hoogeveen 

• Lead Engineer Theemswegtracé 

VolkerRail 

• Ontwerp OV SAAL MLT Lelystad 

• Ontwerp BBV Havenspoorlijnen 

• Lead Engineer Tender SUNIJ-lijn 

• Ontwerp saneren en aanpassen NABO’s 

Sweco 

• Technische specialist Bergen LightRail 

• Uitvoeringsbegeleiding Geluidsscherm Haren-Glimmen 

• Uitvoeringsbegeleiding Almere Saal 

• Uitvoeringsbegeleiding Spoorverdubbeling Wehl 

• Adviseur Akoestische bekleding tunnel Best 

• Ontwerper Drainage Drodrecht 

Provincie Utrecht 

• Assistent projectmanager aanpassen Overwegbeveiliging 

• Assistent projectmanager Renovatie Onderstations 

• Technisch Manager Testritten CAF-materieel 


