CV

Hier ben ik goed in

Josse Reinsma

Onderzoeken, analyseren,
luisteren, vragen stellen,
verbinden, kritisch en
strategisch denken

Persoon/contactgegevens
16-01-1991
Josse@jongehonden.com
06 23 08 34 83
www.jongehonden.com

brengt beweging

Zo breng ik beweging
Nieuwsgierig en analytisch ga
ik op onderzoek uit, waarna ik
proactief overga tot actie. Zo
maak ik nieuwe onderwerpen
snel eigen. Ik houd van
samenwerken en mensen
verbinden. Ik zet me graag
voor 100% in, want als jonge
hond vind ik het nou eenmaal
fijn om mij ergens in vast te
bijten.

Werkervaring
Projectleider veiligheidsaanpak | Ymere

Jun ’19 – heden
In 3 wijken in Amsterdam Noord was ik projectleider veiligheidsaanpak. Samen met de
politie en het Stadsdeel werkten we aan een gezamenlijke aanpak om de veiligheid in de
wijken te verbeteren. Het was mijn rol om overzicht te houden, de uitvoering tot een goed
einde te brengen en verantwoording af te leggen.
www.jongehonden.com/ymere

Onderzoeker ‘Gezond in het groen’ | Provincie Limburg

Apr ’19 – heden
Samen met een lokale huisarts, Syntein, de Gemeente Bergen en de HAN werkten we aan
gezondheid en leefbaarheid in Afferden. Ik voerde een onderzoek uit naar de waarden
van groen voor de gezondheid. Ik organiseerde diverse sessies om mogelijke initiatieven
te verkennen en om de behoeften van bewoners in Afferden op te halen.
www.jongehonden.com/samen-gezonder-in-het-groen

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. Ik was verantwoordelijk voor het
overzicht, controle en aanjagen van de interne programma’s. Daarbij hield ik mij bezig
met bestuurlijke advisering, het schrijven van bestuursstukken en procescoördinatie.

Onderzoeker Lotgenotencontact | NCFS

Mrt ’18 – aug ’18
Voor NCFS deed ik onderzoek naar de waardering van het huidige lotgenotencontact en
onderzocht ik innovatieve vormen van lotgenotencontact. Het onderzoek resulteerde in
een rapportage en infographic met daarin de belangrijkste resultaten en een advies.
www.jongehonden.com/ncfs

Projectleider en onderzoeker Routebureaus | Fietsplatform &
Wandelnet

Jun ’18 – Feb ’19
Voor 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 diepte-interviews. Deze
resulteerden, na analyse, in een advies voor een (kosten)efficiënte organisatie.

Beleidsmedewerker klimaatadaptatie & smart cities | Vereniging
Stadswerk

Jun ’17 – Dec ’17
Stadswerk is een vereniging van gemeenten die inzetten op kennisdeling en netwerk. Als
beleidsmedewerker was ik verantwoordelijk voor de thema’s klimaatadaptatie & smart
cities. Rondom deze thema’s organiseerde ik kennisbijeenkomsten, was ik redacteur voor
het Stadswerk Magazine en faciliteerde ik werkgroepen.
www.jongehonden.com/verenigingstadswerk
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Korte projecten
Trainer in o.a. Visueel Communiceren & Social Selling, jan ’18 – heden
Onderzoeker ruiterroutes | Bureau Ruimte en vrije tijd, aug’ ’19 – Dec ‘19
Onderzoeker toekomst van de kermis | Berkers Advies, Apr ’17 – Jun ‘17
Organisator ‘Ruimte voor de zon’ | RVO, sept ’17 – jun ‘18
Organisator ‘Onze stad over 15 jaar’ | Gemeente Almere, okt ’17 – jan ‘18
Facilitator ‘Innoveren onderwijs’| Bibliotheek West-Friesland, jan ’17 –
jun ‘17

Intern bij Jonge Honden
Vennoot Jonge Honden, okt ’19 - heden
Onderzoeker Marktanalyse, jan ’18 - heden
Initiator en organisator Social Impact Nights, jan ‘19 – heden
Teamlid Talent van de Toekomst: werving en selectie, okt ’18 – dec ‘19
Beheerder Website, jan ’18 – dec’ 18
Teamlid nieuwe website, mrt ’17 – dec ‘17
Organisator netwerkevent ‘Flexival’, mrt ’17 – sept ‘17

Training
Crash Course Filosofie
School of Life, 2019

Impact in one day

Impact Centre Erasmus, 2019

Leiderschap

Krauthammer, 2018

Design Thinking

Social Design Jam, 2018

Adviesvaardigheden, Interactief presenteren, Scrum, Excel
Essentials, Acquisitie, Effectief communiceren
Jonge Honden Academie, 2017/2018

Opleidingen
Master International Relations
Universiteit van Amsterdam, 2014 - 2015

Bachelor Algemene Sociale Wetenschappen
Universiteit Utrecht, 2009 - 2012
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En ook
Vrijwilliger Maatschappelijk begeleider | Vluchtelingenwerk

Dec ’15 – Dec ‘16
Maatschappelijk begeleider van statushouders in de gemeente Zeist. Het ondersteunen
van families en individuen waar mogelijk.

Begeleider scholierenprogramma’s | Prodemos

Okt ’15 – dec ‘16
Begeleider van een scholierenprogramma, waar ik scholieren alles leerde over
democratie en onze rechtstaat. Als onderdeel van het programma gaf ik rondleidingen
door de Tweede en Eerste kamer en het Binnenhof.

Referenties
Wanneer je graag iemand anders over mij wilt spreken, dan kan dat natuurlijk. Laat het
me even weten, dan link ik jullie.

Contactgegevens
06 2308 3483
Josse@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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