JOOST HEESSELS
PERSOONLIJK PROFIEL

Ik ben een ondernemende verbinder met hart voor de
publieke zaak. Ik geniet ervan als ik een bijdrage kan leveren
aan innovatieve ontwikkelingen van mens en samenleving.
Ik geloof in holacratische organisaties, ondernemende
ambtenaren en coöperatieve bibliotheken. Ik heb sterke
affiniteit met de brede culturele en maatschappelijke
vraagstukken.
CONTACT
De wever 16,
5591 NZ Heeze
06 12795763
joostheessels@outlook.com
www.joost-heessels.nl
@joost-heessels

STERKE PUNTEN
-

Analytisch scherp
Breed ontwikkeld
Creatief/ vindingrijk
Netwerker pur sang

TALEN
- Nederlands (moedertaal)
- Engels (schrift/ spreken)
- Duits (Schrift)

WERK ERVARING

Adviseur
Rijkswaterstaat | maart 2019 - heden
Betrokken bij de netwerkorganisatie - Rijkswaterstaat CD
NOVA. Wij houden ons als NOVA bezig met het verkennen en
implementeren van (Sociale) innovaties - door bijvoorbeeld
proeftuinen - op het snijvlak van inhoud en organisatie. Mijn
rol binnen NOVA is breed maar ik adviseer - gevraagd of
ongevraagd - op de processen van samenwerking en
zichtbaarheid. Dit doe ik door te inspireren en kennis uit de
wereld buiten Rijkswaterstaat te vertalen voor gebruik
binnen Rijkswaterstaat.
- Verkenning op sociale samenwerkingsplatformen
- Verkenning NOVA als living lab
- Podcast inNOVAtion Roads

Informatiespecialist
DOXIS | Feb 2017 - Sept 2019
Via Doxis informatiemanagers werkte ik als selecteur aan de
verschillende archieven van de Technische Universiteit
Delft. Naast de selectie op de te vernietigen en te bewaren
dossiers, hield ik mij ook bezig met de
faculteitsinventarissen.
Daarnaast was ik mede initiatiefnemer van DOXIS social
(media) hub.

Informatiespecialist
Bibliotheek Nieuwegein | Juli 2013 - Januari 2017
Redacteur, informatiespecialist, adviseur, Inspirator en
coach, beheerder van alle social media kanalen van de
organisatie.
Bedenker inspiratietoer voor innovatieve
bibliotheekmedewerkers.

ONDERWIJS

Schouten University of Applied Sciences (Certificaat)
Basiscursus adviesvaardigheden | Juni 2021 - augustus 2021
Wat is adviseren?
Jouw positie en meerwaarde als adviseur
Het adviesgesprek
Omgaan met weerstand van anderen en je eigen
valkuilen
Effectief beïnvloeden om te groeien als adviseur

Universiteit Twente (Certificaat)
BredeBieb academy | Januari 2016 - Juni 2016
Het innovatieprogramma van de ‘Bredebieb Academy’ heeft
tot doel om het management van de Bibliotheek door een
leercurve te halen. Deze leercurve moet hen in staat stellen
om een traditionele Bibliotheek te ontwikkelen tot een
innovatieve bibliotheek in het hart van de samenleving.
De Bredebieb Academy werkt op basis van ‘action learning’:
niet enkel theoretische colleges en inspiratie opdoen, maar
kennis van hoogleraren van de universiteit, (branche
vreemde) experts, ondernemers en daarbuiten direct
toepassen op de vraagstukken die de deelnemers inbrengen.
Dit doen we door actief aan ieders eigen vraagstuk te
werken onder meer met de hiertoe geselecteerde inleiders
en specialisten. (Certificaat)

ROC Tilburg (Diploma)
Informatiedienstverlening Bibliotheken | september 2008 - mei
2010
Budgeting and Cost Analysis
Enterprise Resource Planning
Staff and User Training
Process Improvement

AWARDS RECEIVED
Most Outstanding Employee of
the Year, Pixelpoint Hive (2015)
Best Mobile App Design, HGFZ
Graduate Center (2014)
Design Awards, Cliffmoor
College (2012)

• Toegankelijk maken van informatie
• Digitale bibliotheek (23 dingen)
• Inlichtingenwerk en klantencontact
• Marketing, promotie en PR
• Organisatiekunde
• Organisatie en beheer van het informatieaanbod

OVERIGE ACTIVITEITEN

Algemeen bestuurslid
't Perron Heeze | November 2020 - heden
Ik ben (onbezoldigd) toegetreden tot het bestuur van het 't
Perron, sociaal cultureel centrum van het dorp Heeze.
Binnen het bestuur bemoei ik mij met de onderwerpen
communicatie en community.

