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Achtergrond
Ervaren adviseur met de nodige vlieguren op de thema's ruimtelijke ontwikkeling, duurzaamheid, communicatie en verkeer. Iemand die graag en goed schrijft, die kan luisteren en
de juiste vragen weet te stellen om tot de kern te komen. Een laagdrempelige persoonlijkheid, graag creatief, met gevoel voor (droge) humor. Analytisch, met een scherp oog voor
de relatie tussen visie, middel en doel.
Ik krijg energie van nieuwe ideeën en groei.
Bij mij kun je altijd terecht om even te sparren. Momenteel volg ik een geaccrediteerde
opleiding tot coach bij ICM, om dit stuk van mijzelf verder te ontwikkelen.

Profiel
Collega'sFoto
noemen
mij crea4,3 x 4,3
tief, zorgvuldig, collegiaal,
enthousiast, (bestuurlijk) sensitief en gedreven. Ik houd
oog voor het geheel en ben er
scherp op dat zaken die onder
mijn
verantwoordelijkheid
vallen goed geleverd worden.

Opleiding
•
•
•

•
•

In contacten neem ik de tijd
voor het opbouwen van een
band, omdat ik denk dat dit
de basis is voor prettig samenwerken aan mooie resultaten.
•
•

NOBCO-geaccrediteerde opleiding tot coach in vijf maanden (ICM) (2020-heden)
Post-HBO Verkeerskunde DTV/NHTV Breda-Utrecht (2004-2005)
Milieukunde HTO IJsselland Deventer (Natuur- en landschapsbeheer) (1990-1994)
- Stageopdracht: ecologisch groenplan gemeente Raalte
- Afstudeeropdracht: landschapsplan Bellingeweer gemeente Dalfsen
MTS Schildersschool CIBAP Zwolle (richting uitvoerende reclame) (1987-1990)
HAVO Meander College Zwolle (1982-1987)

Cursussen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Schrijftraining (verplicht), Loo van Eck (college- en raadsstukken) (sept. 2019)
Training Praktijkgericht werken met hooggevoeligheid - Hooggevoelig heel gewoon Olst (2019)
Workshop Projectmatig werken vanuit de bedoeling KSG Incompany (2018)
Inleiding NLP (2017)
Training Timemanagement nieuwe stijl (2016)
Training interne veranderaar bureau VIS Katwijk (2015)
Workshop LEAN-proces ruimtelijke ontwikkeling (2013)
Training raadsvoorstellen schrijven - Loo van Eck (2013)
Training Talentenontwikkelingsplan (TOP) gemeente Zwolle (2011)
Cursussen Timemanagement en Assertiviteit (Schouten en Nelissen) (2007-2009)
Training autoveiligheid VVCR Rijssen (2007)
Basiscursus Verkeerskunde Euroconnect - Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (2003)
Training verkeersveiligheidscoördinator - Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Overijssel (2003)
Training Open en servicegericht corresponderen - Loo van Eck (2002)
Cursus Verkeersbesluiten - R. de Vries (2002)

Talen
Nederlands (inclusief Nedersaksisch), Engels, Duits

Werkervaring
Vanaf oktober 2020
Stimuland | senior projectmanager & projectontwikkelaar op gebied van duurzaamheid en energietransitie
Voorbeelden van uitgevoerde en lopende projecten:
Trekker energietransitie (w.o. deelnemer clusteroverleg LEI Overijssel) (2020 en verder)
Binnen Stimuland trekker van dit thema. Stimuland is bij uitstek partner in het slaan van de brug tussen (overheids)beleid
en lokale uitvoering en vice versa. In de komende fase van de RES-sen wordt die rol nog belangrijker.
Inclusie (2020)
De stand van zaken rond de inclusie-agenda bij Overijsselse gemeenten actualiseren, als opmaat naar een provinciale toolkit
voor het opzetten en uitvoeren van zo’n agenda door gemeenten.
Rol: uitvoerder
Bestuurlijke vrijwilligers (2020-2022)
Het versterken en toekomstbestendig maken van vrijwilligersstructuren, van belang voor een leefbare samenleving. Kansen
benutten door bestuurlijk verworven competenties (BVC’s) te koppelen aan werk en opleiding en mogelijk mede te faciliteren. Focus op jongeren i.r.t. Maatschappelijke diensttijd en toekomstrobuustheid.
Rol: Projectmanager/uitvoerder en penvoerder
Aandacht inclusief (2020 – 2021)
Lokale (kerkelijke) organisaties helpen mensen op te sporen die buiten de noaberplicht vallen en hen naar oplossingen
begeleiden. Vooral procesbegeleiding.
Rol: procesbegeleider

2019 - okt. 2020
Samenwerkingsorganisatie De Wolden – Hoogeveen | Beleidsmedewerker Duurzaamheid
• Groengasbeleid
• Circulaire economie
• Verduurzamen gebouwde omgeving
Jan.-sept. 2019
Kernteamlid Ruimte voor de Vecht (gemeentelijk vertegenwoordiger vier Vechtdalgemeenten)
• Dagelijkse coördinatie
• Voorbereiden programmateam en stuurgroep
• Aanjagen subsidiekansen, nieuwe projecten
2016 - 2019
Gemeente Dalfsen | Beleidsmedewerker Milieu en duurzaamheid
• Opstellen en begeleiden nieuw beleids- en uitvoeringsplan
• Begeleiden (MER)proces windmolenpark Nieuwleusen - Nieuwleusen Synergie
• Contactpersoon regionale samenwerking (w.o. RES West-Overijssel) en subsidie Energieneutraal verbouwen
• Coördineren team Milieu en Duurzaamheid en bestuurlijke advisering
• Opstart Duurzaam dorp Oudleusen
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Okt. 2013 – sept 14
Gemeente Dalfsen | Communicatieadviseur, tijdelijke klus (ziektevervanging) afdeling Bestuur en Communicatie
• Adviseren/praktisch (mede)organiseren campagnes (Duurzaamheid, verkiezingen + volksraadpleging Rechterensedijk).
• Begeleiden promotiemagazine Natuurlijk Dalfsen, Duurzaamheidskrant.
• Overige werkzaamheden als maken persberichten, verzorgen publicaties, adviseren over burgerparticipatie.
2001-2016
Gemeente Dalfsen | (Beleids)medewerker Verkeer gemeente Dalfsen
• Coördineren team Verkeer en bestuurlijke advisering.
• Projecttrekker integrale verkenning veiliger inrichting Rechterensedijk.
• Begeleiden provinciale- en Rijksprojecten infrastructuur:
Planstudie MER N340.
Begeleiden planstudie N35 Zwolle - Wythmen (Rijkswaterstaat / provincie).
Begeleiden provinciale verkenning N348 Raalte - Ommen, aansluitingen Lemelerveld.
Begeleiden planvorming duurzaam veiliger inrichten provinciale N377 Lichtmis - Slagharen.
• Budgetbewaking en subsidieverwerving.
• Opstellen en begeleiden van bestuurlijke vaststelling Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) en - in 2015-2016
- de actualisatie.
• Zorg dragen voor uitvoering GVVP - initiëren infrastructurele verkeersprojecten (voorbeeld: uitvoering Duurzaam Veilig).
• Bijdrage leveren aan interne projecten (bestemmingsplanontwikkeling nieuwe woonwijken, plan Waterfront, inbreidingslocaties, herinrichting straten en dergelijke).
1996-2002
Eigen bedrijf in redactionele publicatie en reclame, in combinatie met medewerker fotozaak, medewerker krant (advertentieafdeling).

Nevenfuncties
•
•
•
•
•
•
•

Hobbymatig produceren van natuurlijk geteeld speltgraan en vermarkten via korte keten in Nieuwleusen (molen
Massier en bakker Timmer (2018 - heden)
Workshopleider interne veranderaar (programma Ideaal) (2015)
Lid PR-commissie OBS Vinkenbuurt (2015)
Schrijfcoach voor collega’s gemeente Dalfsen (raads- en collegevoorstellen, brieven) ( 2013-2018)
Lid oudercommissie peuterspeelzaal ’t Vinkennest (2011-2013)
Medewerker personeelsblad van de gemeente Dalfsen (columns) (2007-2013)
Grimeur bij toneelverenigingen en evenementen (1986-2008)

Ook leuk…
•

Finalist landelijke schrijfwedstrijd “Best schrijvende ambtenaar”, (Schouten en Nelissen) (2007)

Hobby’s
Groenten verbouwen en conserveren, hand- en spandiensten basisschool en/of buurtschap Vinkenbuurt en bijbehorende
sociale contacten, koken, schilderen en tekenen, fietsen, wandelen/hardlopen, actief vakantie vieren - liefst in Schotland,
Ierland en Engeland, schrijven (in de streektaal), lezen en af en toe lekker in de vlammen van de houtkachel staren.
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