Younes foukalne
Studio Bereikbaar

Werkervaring (selectie)
Adviseur Mobiliteit - Studio Bereikbaar (2022-heden)
Als Adviseur Mobiliteit draagt Younes bij aan projecten door:
•

leefomgeving beter te begrijpen.

Younes Foukalne
Tel:

...data te verzamelen en ze te analyseren om verplaatsingsgedrag en de

•

…de symbiose tussen stedelijkheid en mobiliteit telkens te doorgronden en te
zoeken naar kansen om toekomstbestendige plannen voor te stellen.

+316 21128535

•

Mail: Younes.Foukalne

…de dialoog aan te gaan met opdrachtgevers en stakeholders om tot oplossingen te
komen voor complexe vraagstukken.

@studiobereikbaar.nl

Coördinator OV & Fiets - ASVA Studentenunie, Amsterdam (2019-2020)

Studio Bereikbaar
Stationsplein 45 – E1.186
3013 AK Rotterdam
info@studiobereikbaar.nl

•

Belangenbehartiging van studenten op vlak van mobiliteit in Amsterdam

•

Zitting in de Reizigers Adviesraad (RAR) van de Vervoersregio Amsterdam (tot 2021)

Stage BRAL Citizens Action Brussels - Brussel BE (2017)
•

Proﬁel

Focus op de herontwikkeling van het ‘Thurn en Taxis’ terrein door burgers te
mobiliseren om voor een betere besluitvorming te pleiten

Younes is adviseur mobiliteit en heeft een

Educatie (selectie)

achtergrond als geograaf. Hij ziet de sociale en
de materiële wereld als onlosmakelijk verbonden,

Master in Urban Studies (Research), Universiteit van Amsterdam (2019-2022)

en mobiliteit als een persoonlijke handtekening:

•

Specialisatie in stedelijke mobiliteit

verplaatsingsgedrag vertelt eenvoudigweg meer

•

Thesisonderzoek – Het ﬁets-trein systeem in het materiële en immateriële stedelijk weefsel.

over onszelf dan we beseffen.

Bachelor in de Geograﬁe, KU Leuven (BE) (2013-2017)
Younes is ervan overtuigd dat het centraal

•

Minor in Architectuur en Stedenbouw

stellen van gelijkheid en rechtvaardigheid de

•

Thesisonderzoek – Commerciële gentriﬁcatie in de Brusselse Marollenwijk

beste ontwerpen en besluiten voortbrengen.
Door zijn ervaring met participatief plannen
is zijn startpunt eerder bottom-up dan topdown. Hij werkt grondig, en probeert proactief uit elk project lessen te trekken om
blijvend verbeteringen door te voeren.

Skills
Stedelijke bereikbaarheid
Duurzame mobiliteit
Stadsgeograﬁe
Burgerparticipatie
Transport Justice

