IK BEN
JOSSE
Ik ben een betrokken socioloog en
politicoloog met een interesse in actuele
(internationale) politieke en maatschappelijke
vraagstukken. Nieuwsgierig ga ik op
onderzoek uit en praktisch ga ik te werk. Als
Jonge Hond vind ik het nu eenmaal fijn om
mij ergens in vast te bijten en kan ik goed
mensen verbinden en bruggen bouwen.

DIT BEN IK IN 3 WOORDEN
Onderzoekend, nieuwsgierig, betrokken

HIER BEN IK GOED IN
projectleider, onderzoeker, luisteren, kritisch

DIT VIND IK LEUK
Impact maken, politiek, boulderen, squashen,
lezen en muziek. Voor een goed gesprek of
leuke discussie loop ik ook nooit weg.
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ADVISEUR
JONGE HONDEN - JAN ’17 – HEDEN
Binnen Jonge Honden heb ik gewerkt aan een nieuwe website, ben ik verantwoordelijk
geweest voor het verbeteren van het werving en selectieproces, geef ik verscheidene
trainingen en ben ik bedenker en organisator van de Social Impact Nights.

BESTUURS- & PROGRAMMA ADVISEUR
RECREATIE NOORD-HOLLAND – JUN ’18 – FEB ‘19
Als bestuurs- en programma adviseur was ik de spil tussen het bestuur en de uitvoering
van het programma voor twee recreatiegebieden. Dit hield in dat ik verantwoordelijk was
voor het overzicht houden, controleren en aanjagen van het interne programma. Ook was
ik verantwoordelijk voor de bestuurlijke advisering, het schrijven van bestuur stukken en
bijbehorend proces.

PROJECTLEIDER/ ONDERZOEKER ROUTEBEHEER EN ROUTEBUREAU’S

FIETSPLATFORM & WANDELNET – MRT ’18 – JUN ‘18
Op aanvraag van de provincie Zuid-Holland deed ik landelijk onderzoek naar een efficiënte
organisatie van routebeheer en routebureaus. Onderdeel van het onderzoek was het
ontwerpen en uitzetten van een enquête en het afnemen van enkele diepte interviews.
Deze resulteerden, na een analyse, in een advies naar een (kosten)efficiënte organisatie
van het routebeheer.

ONDERZOEKER LOTGENOTENCONTACT
NCFS – MRT ’18 – AUG ‘18
Voor NCFS deed ik onderzoek naar de waardering van het huidige lotgenotencontact en
onderzocht ik innovatieve en moderne vormen van lotgenotencontact. Het onderzoek
resulteerde in een onderzoeksrapportage en infographic met daarin de belangrijkste
resultaten en een advies over het in te richten lotgenotencontact.

ORGANISATOR ‘ONZE STAD OVER 15 JAAR’

GEMEENTE ALMERE – OKT’17 – JAN ‘18
Voor de gemeente Almere organiseerde ik samen met collega jonge hond Eva-Maria een
inhoudelijke en bestuurlijke avond voor gemeenteraadsleden, woningcorporaties,
zorginstellingen, bewoners en andere stakeholders rondom de vraag: de toekomst van het
woningaanbod over 15 jaar en hoe het gemeentelijk beleid er uit zou moeten komen te
zien.

BELEIDSMEDEWERKER KLIMAATADAPTATIE & SMART CITIES
VERENIGING STADSWERK – JUN ’17– DEC ‘17
Als beleidsmedewerker was ik verantwoordelijk voor de thema’s klimaatadaptatie & smart
cities. Stadswerk is een vereniging van gemeenten die inzetten op kennisdeling en
netwerk. Op bovenstaande thema’s organiseerde ik kennisbijeenkomsten, was ik
mederedacteur voor het Stadswerk Magazine en faciliteerde ik werkgroepen.
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MASTER INTERNATIONAL RELATIONS

UNIVERSTEIT VAN AMSTERDAM – 2014 - 2015
Gericht op internationale maatschappelijke en politieke vraagstukken. Verdieping in
ontwikkelingssamenwerking en geopolitiek. Onderzoek naar (mogelijke) effecten van
neoliberalisme en geopolitiek in Palestina; Rawabi.
MINORS: BESTUUR & ORGANISATIE / SOCIAL SCIENCE (EXCHANGE)

UNIVERSITEIT UTRECHT – 2011 - 2012/ BOGAZICI UNIVERSITESI – 2012 - 2013
BACHELOR ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN

UNIVERSITEIT UTRECHT- 2009 - 2012
Interdisciplinaire benadering op hedendaagse maatschappelijke vraagstukken. Vanuit
psychologie, sociologie en antropologie. Minor: Bestuurs- en Organisatiewetenschappen.

VRIJWILLIGER - MAATSCHAPPELIJK BEGELEIDER
VLUCHTELINGENWERK MIDDEN NEDERLAND – DEC ’15 – DEC ‘16
Maatschappelijk begeleider van statushouders in de gemeente Zeist. Het ondersteunen van
families en individuen waar mogelijk.

BEGELEIDER SCHOLIERENPROGRAMMA POLITIEK
PRODEMOS – OKT ’15 – DEC ‘16
Begeleider van een scholierenprogramma, waar ik scholieren alles leerde over democratie en
onze rechtstaat. Onderdeel van het programma was een rondleiding door de Tweede en
Eerste kamer en het Binnenhof.
IMPACT IN ONE DAY IMPACT CENTER ERASMUS (ICE)
LEIDERSCHAP KRAUTHAMMER
OMGEVINGSMANAGEMENT STRATING EN VAN EGMOND (VITALE OVERHEID)
TRAINING DESIGN THINKING SERVICE DESIGN JAM
TRAINING PROCES MANAGEMENT & SCRUM JONGE HONDEN
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