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BIBLIOTHEEK GOOI EN MEER, VERSA WELZIJN EN 
WIJKPOST DE SCHAKEL: VISIE OP SAMENWERKING MFC DE 
PLATAAN NAARDEN 
Kwartiermaker / bibliotheek en welzijn / februari 2021 – december 2021 
Activiteiten: Medewerkers en vrijwilligers van B ibliotheek, Versa en De S chakel 
helpen om samen vorm en inhoud te geven aan de organisatie, het beheer en 
de exploitatie van een nieuw pand met een nieuw concept, een nieuwe vorm 
van samenwerken en een nieuwe naam. B egeleiding in de organisatie van 
evenementen met de omgeving.  
R esultaten: Vorm en inhoud organisatie, beheer en exploitatie. Inrichting 
nieuwe organisatie die vorm en inhoud geeft aan de samenwerking tussen de 
partners . R ichting in de koers  van MF C  De P lataan. 

GEMEENTE OSS: GEBIEDSONTWIKKELING MACHAREN 
Projectbegeleider en coördinator / gemeente / februari 2021 – heden 
R esultaat: L eiden, begeleiden en faciliteren van participatieproces  om te 
komen tot een gedragen en verbindende vis ie op ontmoeten in Macharen en 
de integrale ontwikkeling van het dorpshart Macharen. Verzorgen van 
communicatie tussen gemeentelijke projectorganisatie en K opgroep 
(samenwerkingsverband initiatiefnemers  Macharen). Inspireren en s timuleren 
van samenwerking tussen de diverse ambtelijke vertegenwoordigers .   
R esultaten: Voor en met het dorp. Inz icht in de haalbaarheid van plannen. 
Z ichtbaar resultaat in de vorm van proeftuinen. ‘T rekkers’ en ‘helpers’. R euring 

RIJSWIJK WONEN: EXPEDITIE GODFRIED BOMANSSTRAAT 
Projectleider / woningcorporatie / april 2021 – januari 2022 
Activiteiten: L eiden, begeleiden en faciliteren van het participatieproces  om 
samen met bewoners, aannemer, gemeente en woningcorporatie te komen 
tot een tijdelijke en definitieve invulling van het terrein.  
R esultaat: B ewoners en s takeholders  hebben actief geparticipeerd. D raagvlak 
voor ontwerp locatie-/gebiedsontwikkeling. C oncrete ideeën voor verbetering 
ontwerp en tijdelijke invulling terrein. P os itieve reputatie en publiciteit.  
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KWINTES  
Interim beleidsadviseur afdeling Wonen / geestelijke gezondheidszorg / 
maart – maart 2023 (via de Plekkenmakers) 
Activiteiten: Herijken en visualiseren beleidss tukken voor nieuwe portaal. 
Doorontwikkeling pos itionering (intermediaire) verhuur. Onders teuning pilot 
doorontwikkeling gebiedsplannen.  
R esultaten: B eleidss tukken up-to-date. F ormat voor doorontwikkeling 
gebiedsplannen. P os itioneringsadvies  intermediaire verhuur. 

GEMEENTE GOOISE MEREN: WIJKGESPREKKEN 
Projectleider / gemeente / december 2021 – januari 2022 
Activiteiten: L eiden, begeleiden en faciliteren van vier online wijkgesprekken. 
V isualisatie van de oogst uit de gesprekken.  
R esultaten: Input voor wijkagenda. Advies  aanpak vervolgproces.  

GHOR 2.0 / VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM RIJNMOND 
Transitiebegeleider / overheid / mei 2022 – februari 2023 (via Meridio) 
Activiteiten: B egeleiden en faciliteren proces  om samen met s takeholders  en 
medewerkers  te komen tot een nieuwe s trategie voor G H OR .   
R esultaten: Omschrijving doels telling, taken en middelen. Advies  
pos itionering. S takeholderanalyse. S WO T. Voorstel implementatie en 
communicatie intern en met s takeholders . 
 

GEMEENTE IJSSELSTEIN 
Procesbegeleider / gemeente / maart – november 2022 (via de Plekkenmakers) 
Activiteiten: L eiden, begeleiden en faciliteren van twee avonden met bewoners  en 
gemeente.  
R esultaat: draagvlak en scenario’s  voor aanpass ing Touwlaan. 
 

 



 
 

 
 

 
 

GEMEENTE HALDERBERGE: GEZAMENLIJK IN REGIE  
Procesbegeleider / gemeente / september 2020 – november 2022 (in 
samenwerking met Meridio) 
Activiteiten: S amen met medewerkers  van team R ealisatie ontwikkelen van 
menukaart (wat leveren wij onze burgers  en collega’s?) die aansluit op 
gewenste en toekomstige context van de gemeente. K ennis en kunde binnen 
de organisatie  activeren en input ophalen uit s trategische plannen. Inspireren 
van diverse afdelingen om actief met elkaar aan de s lag te gaan en draagvlak 
te creëren voor uitkomsten en bes luitvorming. B egeleiden, faciliteren en 
visualiseren van werksess ies  om werkprocessen te optimaliseren. B orging van 
taken en verantwoordelijkheden in een nieuw samengestelde werkgroep.  
R esultaten: G ezamenlijke ambitie  team R ealisatie. Menukaart. Optimalisatie 
werkprocessen.  
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SWWB: SAMENWERKING WATER WEST-BRABANT 
Procesbegeleider / gemeenten en waterschappen / april 2020 - juni 2020 
Activiteiten: B egeleiden en faciliteren van een energieke en enthous iaste 
ambitiesess ie om samen met ambtelijke vertegenwoordigers  van S WWB  de 
huidige samenwerking te evalueren en de gezamenlijke ambitie te verkennen 
op bas is  van toekomstige trends  en ontwikkelingen.  
R esultaten: E valuatie  samenwerking binnen B estuursakkoord Water. 
G ewenste richting bepaalt waarin samenwerking met lokale overheden, 
waterleidingbedrijf en waterschappen z ich kan ontwikkelen.  

GEMEENTE KATWIJK: GEBIEDSVISIE DE HOORNES 
Projectleider / gemeente / oktober 2019 – augustus 2020 
Activiteiten: L eiden, begeleiden en faciliteren van het participatieproces om 
samen met bewoners , gebruikers  en s takeholders  een integrale gebiedsvisie 
te creëren.  
R esultaten: B ewoners  en s takeholders  hebben actief geparticipeerd en ideeën 
en dromen gedeeld. Verzameling van specifieke ideeën en verhalen, die 
houvast bieden voor verdre ontwikkeling en realisatie. Draagvlak, 
ambassadeurs  en ondersteuning van onderaf voor planvorming en beleid. 
P os itieve reputatie en publiciteit.  
WONINGSTICHTING GOED WONEN GEMERT: GEBIEDSVISIE 
EN WOONCONCEPT GERARDUSPLEIN GEMERT 
Projectleider / woningcorporatie / oktober 2019 – januari 2020 
Activiteiten: L eiden, begeleiden en faciliteren van participatieproces om samen 
met bewoners , potentiële gebruikers en s takeholders  te komen tot een vis ie 
op het gebied en de rol en functie van de S int G erardus  Majellakerk.  
R esultaten: Voor en met de buurt. Inz icht in toekomstige doelgroepen en 
leefs tijlen. E en verhaal en concept als  bas is  voor de verdere uitwerking van de 
totaalbeleving. E en woonconcept waar echt behoefte aan is .  
 
GEMEENTE DONGEN: VISIE LANDELIJK GEBIED 
OOSTERHOUT-DONGEN 
Projectleider / gemeente / april 2017 – juni 2019 
Activiteiten: L eiden, begeleiden en faciliteren van participatieproces om samen 
met bewoners , s takeholders  en ondernemers het gebied ’t B lik als  
natuurgebied op de kaart te zetten en verder te ontwikkelen tot toeris tische 
trekpleis ter. 
R esultaten: G edachtenpotentieel uit bewoners van Dongen opgehaald. 
E norme divers iteit aan bruikbare ideeën, ambassadeurs  en draagvlak voor 
planvorming en beleid. Inz icht in haalbaarheid van plannen. C reëren vanuit 
kansen en mogelijkheden in plaats  vanuit randvoorwaarden plannen maken.  
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