Aike Janssen
Opleidingen
Master Criminologie, Erasmus Universiteit (Rotterdam)

Sep 2013 - Nov 2015

Het hoofdtraject van de master Criminologie bood theoretisch verdieping en verklaringen van onder andere (internationaal) jihadistisch terrorisme en georganiseerde misdaad. Vakken uit de specialisatie ‘Jeugd, Stad en Criminaliteit’ gaven mij op hun beurt aanvullende inziehten over de criminogene effecten die een stad met zich meebrengt en welke
sociale en juridische interventies worden aangedragen om deviant gedrag aan te pakken. Kennis uit deze vakken paste ik toe om statistische risicoanalyses te ontwerpen, uit te voeren en te analyseren. Vakinhoud heb ik later toegepast in
mijn masterscriptie naar No Surrender.

Bachelor Sociologie, Erasmus Universiteit (Rotterdam)

Sep 2010 - Aug 2013

Stratificatie en ongelijkheid vormde een rode draad door het bachelorprogramma Sociologie. Verschillende perspectieven en vakken hebben mij de structuren en patronen leren herkennen van sociale uitsluiting, deviantie en marginalisatieprocessen. Het leren onderzoeksaardigheden heeft mij daarin handvatten geboden deze kennis te kaderen en toe te
passen op eigen onderzoeksontwerpen.

Werkervaring
Tutor/Trainer bij Erasmus Universiteit (Departement van Sociologie en Bestuurskunde)

Sep 2016 - heden

Als tutor begeleid ik (engelstalige) werkgroepen voor bachelor- en mastervakken Sociologie en Bestuurskunde volgens
het PGO (probleem gestuurd onderwijs) principe. De vakken variëren van 'Globalisation en Crime’, ‘Urban governance’,
‘en Deviance’ tot onderzoeksvakken als ‘Statistiek en ‘Qualitative research methods’. Daarnaast begeleid ik stagestudenten en onderzoeksprojecten. Al trainer zie ik er tijdens practica op toe dat studenten academische vaardigheden
zoals schrijven, presenteren en argumenteren ontwikkelen en toepassen.

Researcher GovernEUR BV

Sept 2017 - heden

GoverEUR past wetenschappelijke (bestuurskundige) kennis toe op concrete vraagstukken in het publieke domein en organisaties. Recentelijk heb ik meegewerkt aan het onderzoek en adviesrapport voor Gemeenteraad Enschede inzake gebruik diepe ondergrond (zie publicaties). Het onderzoek kenmerkte zich door complexe samenhang van dossiers en
actoren. Mijn kerntaken omvatte het structureren van documenten dmv dossier- en netwerkanalyse en hierover rapporteren binnen het onderzoeksteam. Uitkomsten van deze analyses vormde de basis voor diepte-interviews die ik zelfstandig en in samenwerking met collega-onderzoekers heb afgenomen. Conclusies uit analyses en data hebben geresulteerd in advies voor Gemeenteraad Enschede, welke uiteindelijk geheel is overgenomen door de Raad.

Researcher Governance Design Studio (Erasmus Universiteit)

Jan 2018- heden

De Governance Design Studio brengt analytisch vermogen en creativiteit samen in oplossingsgericht onderzoek. Hiermee is de studio werkzaam op het snijvlak van wetenschap en praktijk op het gebied van beleid, governance en management. Momenteel werk ik mee aan een onderzoek aan een project voor het cluster Stadsbeheer (gemeente Rotterdam). Om zelfbeheer in groenvoorziening te bevorderen in Crooswijk brengen we burgertypes in kaart vanuit co-creatie met betrokken actoren. Literatuuranalyse en kwalitatieve en kwalitatieve dataverzameling zal leiden tot concrete
typologieën advies aan de gemeente.

Medewerker studentzaken (Erasmus Universiteit, Faculteit iBMG)

Jan 2016 - Aug 2016

Als aanspreekpunt van de toelatingscommissie was ik verantwoordelijk voor interne en externe communicatie naar studenten, stafleden en interne commissies. Het opstellen van draaiboeken en werkprocessen schriftelijk vastleggen was
naast het benadelingen en van aanmeldingen en deze toetsen op geldigheid, een van mijn kerntaken

Student assistent (Erasmus Universiteit, Faculteit iBMG)

Feb 2015 - Okt 2015

Ondersteuning van de toelatingscommissie met het verwerken en beoordelen van aanmeldingen was de centrale taak.
Het verwerken en vormen van (statistische) uitdraaien was daarna een maandelijks terugkerend element

Stages en werkervaringsplaatsen
Onderzoeksassistent (Werkervaringsplaats bij Academische werkplaats ‘De Nieuwe Kans’) Jun 2016 - Aug 2016
Stichting de Nieuwe Kans biedt probleemjongeren een vernieuwde dagbesteding aan om deelname aan de maatschappij te bewerkstelligen dan wel te bevorderen. Afnemen van interviews, thuisbezoeken en datasets in SPSS bijwerken en aanvullen behoorde tot de werkzaamheden.

Publicaties
• Broederschap, waar vind je dat nou tegenwoordig?’: Een kwalitatief onderzoek naar de aantrekkelijkheid van motorclub No Surrender
• Meer grip op het ongrijpbare: De Enschedese Raad en de Diepe ondergrond (2018). Auteurs: Dr. M. Duijn, A. Janssen
MSc en Prof. Dr. A. van Buuren. (Adviesrapport Gemeenteraad Enschede.
• De wijktuinman in Crooswijk, op zoek naar de ideale vorm van zelfbeheer. Auteurs (2018): Dr. W. Voorburg en A.
Janssen MSc. Adviesrapport en ontwerp-sessies gemeente Rotterdam clusters Stadsbeheer.

Overige activiteiten
Krav Maga instructor (kids en volwassenen)
Krav Maga is een zelfverdedigingssysteem waarbij zelfverdedigingstechnieken worden aangeleerd ten behoeve van
persoonlijke weerbaarheid. De technieken zijn gebaseerd op natuurlijke (schrik)reacties en zijn daarom voor
volwassenen en kinderen gemakkelijk aan te leren. Het doel bij Krav Maga is naast techniek en fysiek óók de mentale
weerbaarheid te vergroten. Het nabootsen van realistische situaties tijdens de lessen helpt bij het goed mogelijk
voorbereid te zijn op dreigende situaties in het dagelijks leven. Naast wekelijks lesgeven en zijn hot organiseren van
clinics en demo’s, mede organiseren van examendagen en trainingskampen onderdeel van mijn takenpakket.

Staflid Opleidingscommissie Bestuurskunde en MISOC
Als staflid zet ik mij in om de rol van tutoren binnen het onderwijs te verbeteren. Het doel is om tutoren
meer te betrekken bij het ontwerpen van onderwijs in samenwerking met hoogleraren. Zoeken naar verbinding en inzetten op organisationele cultuurverandering is daarbij voor mij een belangrijke focus om samenwerking tussen tutor en
docent te verbeteren en stimulere.

Referenties

Talen

Interesses

Mike Duijn, senior onderzoeker
at GovernEUR
Duijn@essb.eur.nl

Nederlands (moedertaal)
Engels (uitstekend)

Ik hou van sport, koken en comtemporary
art. Bezoeken van live sportwedstrijden en
verbinden van mensen geeft mij energie

William Voorberg, Postdoctoraal
onderzoeker at Erasmus
Universiteit Rotterdam
voorberg@essb.eur.nl
Vatan Huzeïr, PhD candidate at
Erasmus Universiteit Rotterdam
huzeir@essb.eur.nl
Judith Wiskie, tutor-coordinator
at Erasmus universiteit
wiskie @essb.eur.nl

