
T R A I N I N G

O P L E I D I N G

T R O T S  O P  E R VA R I N G

Co-Founder – Hospihousing.com (startup)
November 2018 – huidig

• Hospi Housing heeft als belangrijkste stakeholders Gemeente Utrecht, 

Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, HKU en de woningcorporatie. Met 

onze sociale innovatie zorg ik voor nauwe samenwerking en co-creatie met  

de onderwijsinstellingen en de gemeente. 

• Verantwoordelijk voor het opzetten van de strategie, visie en businessmodel 

van Hospi Housing. 

• Mijn rol is het erop toezien dat alle activiteiten bijdragen aan het beoogde 

doel. Als dit niet het geval is geef ik bijsturing en advies met een efficiënte 

tijdsbesteding als resultaat.

Penningmeester – Stichting Syr (sociale innovatie)

2016- huidig

• Het begeleiden en managen van een sociaal initiatief. Een restaurant, een 

werkplek, doorstroom middel en integratie middel mensen met 

vluchtelingenachtergrond helpt. Het initiatief heeft geen winstoogmerk, is 

gefinancierd door 550 crowdfunders en draait een omzet van €600.000. 

Projectmanager – Rabobank Utrecht (retail)

2017-2018

• De spin in het web in het activeren en implementeren van twee innovatieve 

campagnes met beide een verschillend doel. Hierin mijzelf de basis principes 

van scrum aangeleerd.

• De eerste campagne, gericht op een wijk in Utrecht, gekenmerkt door 

guerrilla marketing, zorgde voor een toename in aantal hypotheekgesprekken 

onder starters met een potentiele omzet van anderhalf miljoen. 

• De tweede campagne had als doel Rabobank Utrecht te positioneren als een 

duurzaamheidsoplosser. Mijn voornaamste taak lag bij het managen van 

stakeholders en het creëren van draagvlak in verschillende lagen in de 

organisatie. Schakelen tussen Rabobank Nederland, externe partners, de 

juridische afdeling en directeurs op bestuurlijk niveau behoorde tot mijn taken. 

Bestuurslid – Grote studentenorganisatie Utrecht (1700 leden)

2015-2016

• Contractonderhandeling gevoerd met verschillende stakeholders en daarin 

een mandaat afgedwongen dat heeft geleid tot een nieuwe kwalitatieve basis 

voor de exploitatiestrategie voor de komende jaren. Hierin heb ik met mijn 

team o.a. complexe situatieanalyses gemaakt die in de procedure die meer 

dan een jaar aan voorbereiding kostte, het verschil hebben gemaakt.   

• Het begeleiden en ondersteunen van meer dan 100 actieve vrijwilligers.

• Projectleider in drie verbouwingsklussen waar meer dan een ton mee 

gemoeid was. Dit traject van A tot Z begeleid met uitdagingen rondom 

ontwikkeleisen, budgetten, juridische restricties, verschillende 

vergaderstructuren en scherpe deadlines.

Ik ben trots op dat ik naast een enorm 
drukke periode in mijn leven met 
studeren, scriptie, werk en opzetten 
van een startup heb kunnen bijdragen 
aan de SYR Foundation. Ik vervul 
daarin mijn wens om bij te dragen aan 
een maatschappelijk thema en 
belangrijker nog, mijn hulp draagt 
indirect bij aan het welzijn van de 
vluchtelingen. Ik realiseer me daardoor 
des te meer hoeveel kansen ik heb 
gekregen om mijzelf te mogen 
ontwikkelen.

Master Strategic Management (Cum 

Laude)

2018-2019 Tilburg University 

Pre-Master Strategic Management 

2017-2018 Tilburg University 

Bachelor applied sciences 

Commerciële Economie

2010-2015 / 2016-2017 Hogeschool 

Utrecht

2017
Wet op het financiële toezicht (Wft basis)

2019:
Verwacht
Design Thinking & Business model canvas, 
Projectmanagement en Breng een 
organisatie in beweging

2020:
Verwacht
Generatieleer, De klantvraag op tafel, Help 
jouw klant succesvol te zijn, Afstemmen en 
verbinden, Persoonlijk leiderschap onder 
druk, Keuzestress en besluitvaardigheid

Joost Bokkers
Projects Young Professional
Energiek, creatief en inventief. Met verschillende werkervaringen en extra
activiteiten heb ik de afgelopen jaren veel praktijkervaring kunnen opdoen.
Ik houd mij graag bezig met innovatie en functioneer het beste in
dynamische omgevingen. Momenteel focus ik op mijn werkzaamheden bij
YSE en mijn startup, Hospi Housing. In beide omgevingen komen mijn
krachten projectmanagement, overtuigingskracht en conceptontwikkeling
goed van pas.

A N D E R E N  O V E R  J O O S T

“Ik heb Joost leren kennen als een energieke, slimme vent met een uitstekende hands-on mentaliteit. Met veel energie is hij

in staat om de leiding te pakken in een project. Joost is analytisch sterk en zorgt er voor dat hij tempo maakt en behoudt in

zijn werk. Ik heb Joost ervaren als een persoon die goed kan verbinden, daarbij is hij stijlflexibel en kan hij op verschillende

niveaus goed meekomen.” – Chritstian Schellekens, Productmanager Rabobank Groep


