Gerealiseerde projecten

In de afgelopen jaren heb ik onder meer de volgende projecten betrokken geweest.



Adviseur Hogeschool Amsterdam en Hogeschool Rotterdam

In 2014 heb ik, op verzoek van de Stichting Innovatie Alliantie (SIA), twee adviestrajecten uitgevoerd voor de
Hogeschool Amsterdam en de Hogeschool Rotterdam. Doel: samen met lectoren aanscherping bereiken van het
profiel van de hogeschool. Het traject van de Hogeschool Amsterdam richtte zich daarbij op ‘De Gezonde
Samenleving’. Het traject van de Hogeschool Rotterdam richtte zich op het versterken van de digitale
weerbaarheid (sociale mediawijsheid) in Rotterdam-Zuid.



Kennismakelaar Actief Burgerschap

In de periode 2012-2014 heb ik samen met Aletta Winsemius van Movisie en Jan Wielaard van het ministerie van
BZK het project ‘Kennismakelaar Actief Burgerschap’ uitgevoerd. Het betrof een driejarig project met als doel
op basis van interviews met koplopers in steden en dorpen nieuwe, onderzoekbare kennisvragen de definiëren.
In het kader van dit project werden in 2013 ongeveer 45 koplopers geïnterviewd en een serie kennisdebatten
georganiseerd.



Lid begeleidingsgroep VWS 'Handreiking bovenlokale samenwerking jeugdzorg

In 2013 was ik lid van de begeleidingsgroep van een in opdracht van het ministerie van VWS opgestelde
'Handreiking bovenlokale samenwerking jeugdzorg' door het bureau Hiemstra & De Vries. De handreiking is
uitgegeven door het Transitiebureau Jeugd (een samenwerkingsverband van VWS, V&J en de VNG) en het
ministerie van BZK.



Artikel 'Succesvol ondernemende jeugdprofessionals'

Samen met Veerle Petit en Marris van Luytgaarden schreef ik in 2012 het artikel 'Succesvol ondernemende
jeugdprofessionals' dat werd opgenomen in het door Kluwer uitgebrachte boek 'De jeugdprofessional in
ontwikkeling. Handboek voor professionals in het jeugddomein.'



Vrijwilliger Release Arnhem

In 1972-1973 was ik vrijwilliger van Release Arnhem waar bij vanuit een kantoor in het Jongerencentrum Willem I
weggelopen jongeren van jeugdinternaten in Gelderland opvingen en onderbrachten bij pleeggezinnen in
Arnhem.



Masterclass ‘De STAD in verandering’
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In 2012 en 2013 heb ik tot twee keer toe de als zeer succesvol beoordeelde Masterclass “De STAD in verandering’ georganiseerd. Tijdens de masterclass in 2013 werden stedelijke professionals door 8 masters de laatste
inzichten besproken over vier actuele vraagstukken: 1) over de veranderende burger en consument, 2) over
sturing in een netwerksamenleving, 3) over systeemdenken en realiteit in zorg en welzijn, 4) over de invloed van
technologische en sociale innovaties.



Masterclass ‘Civic Economy’

In samenwerking met Jeroen den Uyl (TwynstraGudde) heb ik in 2013 en 2014 de Masterclass Civic Economy
georganiseerd. Deze werd gehouden in de Utrechtse Vechtclub XL, een broedplaats van de civic economy tot
stand gekomen met crowdfunding. Tijdens 4 verschillende bijeenkomsten werden stedelijke professionals door
8 inspirerende masters bijgepraat over de volgende vier thema’s: 1) van vluchtigheid naar vastigheid, 2) van
lenen naar eigenaarschap, 3) van produceren naar circuleren, en 4) van gesloten naar open.



Hoofd Kenniscentrum Grote Steden

Van 2007 tot 2012 was ik hoofd van het Kenniscentrum Grote Steden. Een afdeling die begon met 8
medewerkers in 2007 en doorgroeide naar 25 medewerkers in 2012. Het kenniscentrum was
verantwoordelijk voor de disseminatie van onderzoeksresultaten, de organisatie van congressen en
debatten over evidence based beleid en best practices en voor het accountmanagement naar steden en
departementen.



Adviseur Projectdirecteur Noord-Zuidlijn

Op het moment dat in 2006 het Projectbureau Noord-Zuidlijn politiek en maatschappelijk onder vuur lag was ik
een jaar als strategisch adviseur aan het projectbureau Noord-Zuidlijn toegevoegd om de directeur te adviseren
over de communicatie met stadsdelen en richting bewoners. Tevens de basis gelegd voor oprichting van een
bureau dat verantwoordelijk werd voor de bestelling van het materieel dat vanaf 2015 door de Noord-Zuidlijn zal
gaan rijden.



Onderhandelaar Amsterdam ‘Dienstregeling en Infrastructuur’

In 2006-2007 was ik in Noordvleugelverband namens de gemeente Amsterdam onderhandelaar om met de NS en
Prorail overeenstemming te krijgen over de NS dienstregeling 2009-2012 en de realisatie van 14 nieuwe
infrastructurele projecten (waaronder acht nieuwe NS-stations). Tijdens de onderhandelingen lukte het ook een
akkoord te bereiken over de aanleg van de NS-stations Watergraafsmeer, Holendrecht en Hemboog.



Secretaris Platform Bereikbaarheid Noordvleugel

Van 2003 tot 2007 was ik hoofd Strategische Advisering, kwartiermaker en secretaris van het Platform
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Bereikbaarheid Noordvleugel. In het platform trokken de betrokken bestuurders in de Noordvleugel gezamenlijk
op om de bereikbaarheidsvraagstukken in de Noordvleugel van de Randstad op te lossen. Tegelijkertijd was ik
secretaris van het Overleg van Directeuren en het Overleg van Ambtelijk Vertegenwoordigers waarin de
standpunten van het samenwerkingsverband werden voorbereid.

3



Vertegenwoordiger Amsterdam in stadsregio Amsterdam

Als hoofd van de afdeling Programmering en Coördinatie, tussen 1998 en 2007, was ik onder meer
vertegenwoordiger van de gemeente Amsterdam in het Regionaal Orgaan Amsterdam. In samenwerking met
vertegenwoordigers van de 15 andere gemeenten die deel uitmaakten van de stadsregio werd het regionaal
verkeer- en vervoersbeleid vormgegeven.



Secretaris raadscommissie Verkeer, Beheer, Milieu en Monumentenzorg

Begin jaren negentig was ik als secretaris van de raadscommissie VBMM, in samenwerking met de
verschillende beleidsvoorbereidende afdelingen, verantwoordelijk voor een goede voorbereiding en correcte
besluitvorming in de raadscommissie die werd voorgezeten door Annemarie Grewel. Ook het organiseren van
inspraakavonden hoorde daarbij.



Secretaris Stuurgroep Verkeer en Vervoer

Van 1991 tot 1994 was ik secretaris van de Stuurgroep Verkeer en Vervoer. In de stuurgroep zaten de
directeuren van de diensten die (gefragmenteerd) verantwoordelijk waren voor onderdelen van het beleid en de
uitvoering op het gebied van verkeer, vervoer en infrastructuur. De pas later opgerichte dienst Infrastructuur,
Verkeer en Vervoer bestond toen nog niet. In de stuurgroep bereidde de gezamenlijke diensten het verkeer- en
vervoersbeleid voor. Als secretaris was hij verantwoordelijk voor het opstellen van tal van adviezen.



Projectleider 1e Amsterdamse Milieuactieplan

In 1988 werd ik bij de gemeente Amsterdam aangesteld als beleidsmedewerker bij de afdeling Milieuhygiëne op
het stadhuis en verantwoordelijk voor het opstellen van het eerste Amsterdamse Milieuactieplan. Er bestond
toen nog geen Milieudienst in Amsterdam. Het milieubeleid werd (gefragmenteerd) vormgegeven en uitgevoerd
door verschillende Amsterdamse diensten. De directeuren en hoofden van de verschillende onderdelen waren
lid van de begeleidingsgroep. Het eerste Milieuactieplan leverde een fundament voor de in 1990 opgerichte
Milieudienst Amsterdam.



Secretaris Amsterdamse Raad voor Verkeer (ARV)

Van 1986 tot en met 1988 was ik secretaris van de Amsterdamse Raad voor Verkeer. Een adviesraad van 45
maatschappelijke organisaties die gevraagd en ongevraagd het bestuur van de gemeente Amsterdam
adviseerde over vraagstukken op het gebied van verkeer en vervoer. Over de aanleg van fietspaden, het
onderhoud van wegen, de positie van de voetganger en de aanleg van nieuwe infrastructuur, zoals de aanleg
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van de ringlijn, de noord-zuidlijn of de uitbreiding van wegen of tramlijnen. Elke twee maanden verscheen er
een advies. De adviezen werden voorbereid door werkgroepen. Het programma van de Raad werd vastgesteld
door een bestuur, gekozen uit de Raad.



Hoofd afdeling Programmering en Coördinatie

Van 1998 tot 2003 was ik hoofd van de afdeling Programmering en Coördinatie. Een kleine, gespecialiseerde
afdeling van de dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer (dIVV) die verantwoordelijk was voor een goede
(inhoudelijk- strategische) voorbereiding van staven en extern bestuurlijke overleggen. Tevens lag hier de
coördinatie van de inbreng in de stadsregio en de programmering van infrastructuurprojecten.



Presentatie congres Raad van Europa

Op 4-5 november 2013 hield ik tijdens de door de Raad van Europa in Straatsburg georganiseerde conferentie
‘Responding Together’ een inleiding en leidde ik een workshop geleid over Europese burgerinitiatieven
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Project ‘De Gemeenteraad van de Toekomst’

Ten behoeve van een op 1 mei 2013 georganiseerde Nederlands-Engels seminar over ‘civic production’ op de
Universiteit van Sheffield hield ik een presentatie en schreef ik de volgende paper: ‘An overview of Duch
examples of citizen’s initiatives’.



Project ‘De Gemeenteraad van de Toekomst’

In samenwerking met onder meer de Vereniging van Griffiers organiseerde ik in 2013-2014 een serie van zes
interactieve masterclasses met burgemeesters, wethouders, raadsleden en burgers waarin invulling werd
gegeven aan de ‘Gemeenteraad van de Toekomst’. De serie bijeenkomsten werd afgesloten met ‘een Brief aan
de Koning’ die op 13 maart 2014 in het Paleis op de Kneuterdijk werd aangeboden aan minister Plasterk. De
‘Brief aan de Koning’ bevat aanbevelingen voor een andere wijze van omgang tussen politiek en bewoners.



Gesproken column lunchseminar ministerie van Economische Zaken

Op 12 juni 2014 sprak ik een column uit tijdens het lunchseminar ‘Nieuwe Business Modellen en de overheid’,
op het ministerie van Economische Zaken. De titel van de column was ‘Over het realisme en romantisme van
deze tijd’.



Gesproken column seminar ‘Routekaart Innovatieve Topregio’s’

Op 29 mei 2012 sprak ik de volgende column uit: ‘Verkenning Innovatieve Topregio’s’ tijdens het seminar
‘Routekaart Innovatieve Topregio’s’ in sociëteit Nieuwspoort in Den Haag.



Raadslid en fractievoorzitter PvdA Castricum

Sinds maart 2014 ben ik, na een intensieve campagne en met een zo goed als nieuwe kandidatenlijst, raadslid
en fractievoorzitter voor de PvdA in de gemeente Castricum. Mede door mijn rol als netwerker, verbinder en
realpolitiker neemt de PvdA sinds maart 2014 weer deel aan het College, samen met VVD, D’66 en de lokale
partij CKenG.



Voorzitter Overleg Buitengebied Castricum

Van 2008 tot begin 2014 was ik voorzitter van het Overleg Buitengebied Castricum. Een overleg waarin alle met
het buitengebied betrokken partijen en personen (zoals agrariërs, natuur- en milieuorganisaties, erfgoed)
periodiek met elkaar in gesprek gaan en advies aan de gemeente geven over alle zaken die in het buitengebied
spelen. Burgemeester, wethouders en raadsleden zijn als toehoorders aanwezig. Een zeer inspirerende manier
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van overleg waarbij door de dialoog menige oplossing is bedacht in de schijnbare tegenstelling tussen natuur,
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milieu en economie. In overleg met een agendacommissie werden de bijeenkomsten van het overleg
voorbereid. Afhankelijk van het onderwerp waren er telkens 65 – 125 aanwezigen bij de bijeenkomsten.

6

