
 
  

 

 
 

DANIËL       VOSSEBELD 

 

 Hengelo       
 +31615475727 

 daniel@eurus.nl 
 
 

Ik omschrijf mijzelf als een opgewekt persoon met een 
positieve instelling. Iemand die prettig, maar duidelijk in 
de omgang is en veel oog en gevoel voor de mensen om 
zich heen heeft. Ik ben ondernemend, vrolijk, flexibel en 

origineel van geest. Ik kan 
mensen enthousiasmeren en ben een persoon die naar 

samenwerking en het leggen van verbindingen zoekt. 

PROFIEL 

PERSOONLIJK 

VAARDIGHEDEN 

RECENTE PROJECTEN 

APELDOORN - VITALITEITSAGENDA 
Projectleider van meerdere trajecten in Apeldoorn. Integrale 
onderzoeken waarbij middels een burgerparticipatie traject, 
input wordt opgehaald voor het opstellen van de 
Vitaliteitsagenda door de gemeente Apeldoorn. Quick wins 
behaald binnen de energietransitie 
 
OLST-WIJHE 

Projectleider energieneutrale kernen  
• In vijf kernen in Olst-Wijhe werkten we aan aandacht, 

inzet én actie voor een energie neutrale, aardgasvrije 
leefomgeving in 2030. We activeren de samenleving en 
sleutelfiguren om lokale duurzaamheidsinitiatieven 
vorm te geven. Als onafhankelijke partij in het proces 
werkte ik ook aan het ambtelijk commitment voor een 
initiatief of vervolgstap.  

• We organiseren 4-jaarlijks het kernenenergie-overleg, 
waarbij we de actieve kernen verbinden met elkaar door 
te inspireren en te informeren over allerlei facetten 
binnen de energietransitie.  
 
Broekslag – Integraal buurtonderzoek 

• Een integraal buurtonderzoek waarbij de verbinding is 
gemaakt tussen geplande projecten voor de wijk en de 
beleving en wensen van de bewoners. Koppelkansen 
met de energietransitie zijn aangedragen en worden in 
uitvoering gebracht.  

 
BERKUM ENERGIETRANSITIE   
Communicator tussen samenleving en professionals waardoor 
verduurzaming van de wijk een gezamenlijke aanpak werd. 
 
TWEKKELERVELD COMMUNICATIE ENERGIETRANSITIE 
Bewoners samenbrengen, verbinden om het communicatieproces 
rond de energietransitie te versterken. Dit is gedaan middels 
bewonersbijeenkomsten, straatontmoetingen en diepte-
interviews met sleutelfiguren.  
 
WIJKREGEISSEUR STADSDEELMANAGMENT ZUID ENSCHEDE 
Als wijkregisseur hield ik mij bezig met het bevorderen van de 
leefbaarheid, samenlevingsopbouw, participatie en veiligheid in 
de wijk door samenhang te creëren, interne en externe partijen 
bij elkaar te brengen en de slagkracht van de gemeente te 
vergroten. 
 

Professionele vaardigheden: Mediator, 
gespreksleider, procesbegeleider, voorzitter, 
dialoogcoach, communicator, verbinder. 

EURUS  
Adviseur sociale energietransitie Olst-Wijhe 
 
EURUS  
Senior-adviseur en projectleider sociaal 
maatschappelijke vraagstukken 
 
GEMEENTE ENSCHEDE  
Wijkregisseur Stadsdeelmanagement Zuid 
 
GEMEENTE ENSCHEDE 
Teamleider openbare ruimte en handhaving 
 
MINISTERIE VAN FINANCIËN 
 
 

RELEVANTE WERKERVARING 



 
  

Ik omschrijf mijzelf als een opgewekt persoon met een 
positieve instelling. Iemand die prettig, maar duidelijk in 
de omgang is en veel oog en gevoel voor de mensen om 
zich heen heeft. Ik ben ondernemend, vrolijk, flexibel en 

origineel van geest. Ik kan 
mensen enthousiasmeren en ben een persoon die naar 

samenwerking en het leggen van verbindingen zoekt. 

Nederlands 
Engels  
Duits 

 
Microsoft Word 

Microsoft PowerPoint 
Microsoft Excel  

Affinity Designer 
Esri 
CAD  

 
 

 

 

POLITIE ACEDEMIE APELDOORN 2009-2012 
Milieu, Welzijn en Infrastructuur, permanente her- en 
bijscholing 
 
DOUANE INSTITUUT ELSPEET 2001-2002 
Douane Juridisch 
 
KONINKLIJKE MARINE AMSTERDAM 1995-1996 
Kok Bottelier, logistieke opleiding – ook wel middelbare 
hotelschool  
 
DR. SCHAEPMAN HENGELO 1989-1994 
Mavo 
 

Nederlands 
Engels  
Duits 

 
Microsoft Word 

Microsoft PowerPoint 
Microsoft Excel  

DAF 
TIM 
GBA 

CORSA 
 
 

 

 
 

HENK       KOSTERINK 

 

 Hengelo       
 +31651238908 

 henk@eurus.nl 
 
 

Veel sociaal maatschappelijke vraagstukken worden 
aangepakt met oplossingen die ‘nu’ werken. Ik koppel 
graag een lange termijnvisie en strategisch beleid aan 
oplossingen. Samen met goede verbindingen is dit 
volgens mij de route richting structureel sociaal welzijn.  
Burgerinitiatieven laten floreren door naast het initiatief 
de zakelijk kant te benadrukken. Hoe maken wij van een 
initiatief en blijvend concept. De zakelijke benadering 
zorgt voor continuïteit en een financiële 
onafhankelijkheid. Ik zie mijzelf als een gids die de 
initiatiefnemers begeleid naar een succes! 

 

PROFIEL 

PERSOONLIJK 

Gespecialiseerd in Juridische vraagstukken, 
Fiscaliteit, Financiering en 
ondernemingsvormen 

 
 

VAARDIGHEDEN 

EURUS  
Strategisch beleid, Financieel begeleider bij alle 
projecten die door Eurus worden uitgevoerd. 
 
KOSTERINK ZWEERINK accountants en adviseurs  
Partner, fiscaal-adviseur, financieel planner, 
begeleiding aan- en verkoop ondernemingen en 
begeleiding startende ondernemers 
 
DIVERSE BESTUURLIJKE ERVARINGEN  
Waaronder Metropool, MKB Twente en SER 
Overijssel, etc.  

RELEVANTE WERKERVARING 

RECENTE PROJECTEN 

STICHTING MAATSCHAPPELIJK VASTGOED 
Vanuit het expert-team provincie Overijssel heb ik 
samen met de drie overige partners deze stichting 
opgericht die zich vooral bezighoudt met 
vraagstukken rondom het maatschappelijk 
vastgoed. 
 
DE SOCIALE HYPOTHEEK 
De bedenker van een nieuwe financieringsvorm 
voor buurtinitiatieven voor meer info verwijs ik 
graag naar www.desocialehypotheek.nl. 
 
STICHTING DE HAGEDOORN 
Samen met het team Eurus en de gemeente 
Almelo hebben wij het buurtinitiatief handen en 
voeten gegeven. Dit heeft geleid tot de aankoop 
van de school waarin de initiatieven zich verder 
vorm kunnen gegeven. 
 
JURIDISCHE VROM VAN INITATIEF  
Als een initiatief leidt tot een haalbaar en 
uitvoerbaar initiatief richt ik mij vooral op de 
juridische vorm; stichting, vereniging coöperatie. 
Wat past en is uitvoerbaar. 
 
 
 



 
 
  

 

 
 

RUDI       THEUNISSEN 

 

 Hengelo       

 +31653991722 
 rudi@eurus.nl 

 
 

Ik ben een ervaren professional op het gebied van 
maatschappij en samenleving. Met mijn ervaring ben ik in 
staat om (groepen) mensen te activeren en zover te krijgen 
dat ze actief meedoen aan positieve veranderingen. Sociale 
betrokkenheid vind ik belangrijk. Ik ben evenwichtig, 
enthousiast en een opbouwwerker in hart en nieren. Mijn 
humor en inzicht zijn handige competenties om mensen te 
overtuigen en vertrouwen te kweken. 

PROFIEL 

PERSOONLIJK 

VAARDIGHEDEN 

Professionele vaardigheden: Volledige beheersing gespreks- 
en vergadertechniek, beheersing mediation vaardigheden, 
voorzitten kleine en grote groepsbijeenkomsten, 
groepsdynamica, coaching en Presenteren aan groepen 
 

EURUS  
Verschillende leefbaarheidsprojecten zoals centrumplan 
Eerbeek, zigeunerproblematiek in Limburg, begeleiding 
centrum duurzaamheid Zutphen, projectleider welzijn zuid 
wijken Enschede etc. 
 
GEMEENTERAADSLID HENGELO  
Raadslid en fractievoorzitter GroenLinks Hengelo 
 
GEMEENTE HENGELO  
Stadsdeelmanager en procesmanager burgerparticipatie  
 
WELZIJNSWERK ALMELO  
Stichting Netwerk: buurtwerker en opbouwwerker, 
coördinator buurthuizen, teamleider stadsdeelteam, 
plaatsvervangend afdelingshoofd agogisch werk 
 
STICHTING TWENTSE JEUGDHUIZEN  
Groepsleider moeilijk opvoedbare jongeren 14-19 jaar, 
teamleider kinderhuis de Eshoek  
 
MAATSCHAPPELIJK WERK ARNHEM  
Begeleiding uit huis geplaatste kinderen/jongeren via het 
Jongeren Advies Bureau 
 
 

RELEVANTE WERKERVARING 

RECENTE PROJECTEN 
 
PROVINCIE OVERIJSSEL  
Buurtprocesbegeleider energietransitie. 
• Opsporen en actief maken van buurten, wijken en dorpen 

die aan de gang willen met de energietransitie 
• Begeleiden van bestaande initiatieven om te komen tot 

uitvoerende maatregelen in de energietransitie 
 
BERKUM ENERGIENEUTRAAL  
Initiatiefnemer en medeorganisator van het proces om de 
Zwolse wijk Berkum van het gas af te krijgen. Medeontwikkelaar 
van het wijktransitieplan Berkum. Communicator tussen 
samenleving en professionals waardoor verduurzaming van de 
wijk een gezamenlijke aanpak werd. 
 
NIEUWE ENERGIE OVERIJSSEL 
Medeontwikkelaar van het expertisecentrum duurzaamheid 
vanuit NEO 

 
ENERGIETRANSITIE NIEUWSTRAATKWARTIER 
Ondersteuning gemeente Almelo om in de wijk 
Nieuwstraatkwartier de energietransitie handen en voeten te 
geven. 
 
ENERGIENEUTRALE KERNEN OLST-WIJHE 
Hulp en ondersteuning van de gemeente Olst-Wijhe om 
uitvoering te gaan geven aan het energieneutraal maken van de 
gemeente. Traceren van initiatieven, planvorming om tot 
samenwerking te komen tussen gemeente en inwoners. Contact 
tussen gemeente en Provincie om te komen tot cofinanciering 
waardoor tot uitvoering van de duurzaamheidsplannen kon 
worden overgegaan. 
 
STARTEN ENERGIETRANSITIE 
Advisering van de gemeenten Hellendoorn, Haaksbergen, 
Hengelo en verschillende woningcorporaties t.a.v. het 
ondernemen van stappen om de energietransitie van de grond 
te tillen. 
 
WONINGCORPORATIE BETER WONEN ALMELO 
Als wijkregisseur verantwoordelijk voor de verbinding tussen 
huurders en verhuurder. Kwartiermaker verduurzaming vastgoed 
zoals complexen en sociale woningbouw. Uitvoering van de 
vastgoedportefeuille. Bestuurslid van VVE's, activering 
verduurzaming vanuit de VVE's 



 
 
 
 
 
  

 
 

ELISE      OLDE MONNIKHOF 

 

 Albergen 

 +31651759717 
 elise@eurus.nl 

 
   

Kernwoorden die bij mij passen zijn: sociaal, communicatief 
sterk, flexibel, enthousiast, creatief en perfectionistisch. 
Met mijn communicatieve vaardigheden en enthousiasme 
ben ik een echte verbinder en denk ik altijd in 
mogelijkheden. De kracht van ‘samen’ draag ik uit in iedere 
uitdaging die ik tegenkom. Met name uitdagingen in de 
energietransitie spreken mij aan. Ik streef naar de juiste 
vertrouwensband tussen overheid en inwoner door een 
open en duidelijke communicatie.  

PROFIEL 

PERSOONLIJK                 

PUBLICATIES 

EURUS  
Trainee, energietransitie en participatie. 
Procesondersteuning van vraagstukken rondom 
energietransItie en burgerparticipatie.  
 
PURE ENERGIE ENSCHEDE 
Afstudeerder belevingsonderzoek windturbines Deventer. 
Kwalitatief onderzoek naar de beleving van bewoners, 
werknemers en recreanten die binnen een straal van 600 
meter van de windturbines actief zijn. Deze belevingen zijn 
vergeleken met de feitelijke effecten van een windturbine 
op de omgeving. 
 
WIJDE BLIK COMMUNICATIE AMSTERDAM 
Stage Participatie. Voornamelijk gericht op participatie 
projecten binnen en buiten Amsterdam. Contact leggen met 
en tussen verschillende actoren uit het beroepenveld.  
 
CITY MARKETING LELYSTAD  
Stage. Zelfstandig onderzoek naar de inkomende pendel van 
Lelystad. De samenstelling, behoeften en wensen van deze 
pendel in kaart gebracht en hierop adviezen aangedragen 
aan het aanjaagteam.   
 
 
 

RELEVANTE WERKERVARING 

RECENTE PROJECTEN 

APELDOORN - VITALITEITSAGENDA 
Een integraal, activerend onderzoek waarbij middels een 
burgerparticipatie traject, input wordt opgehaald voor het 
opstellen van de Vitaliteitsagenda. 
 
OLST-WIJHE 

Energieneutrale kernen  
• In vijf kernen in Olst-Wijhe werkten we aan 

aandacht, inzet én actie voor een energie neutrale, 
aardgasvrije leefomgeving in 2030. We activeren de 
samenleving en sleutelfiguren om lokale 
duurzaamheidsinitiatieven vorm te geven.  

• We organiseren 4-jaarlijks het kernenenergie-
overleg, waarbij we de actieve kernen verbinden met 
elkaar door te inspireren en te informeren over 
allerlei facetten binnen de energietransitie.  
 
Broekslag – Integraal buurtonderzoek 

• Een integraal buurtonderzoek waarbij de verbinding 
is gemaakt tussen geplande projecten voor de wijk 
en de beleving en wensen van de bewoners. 
Koppelkansen met de energietransitie zijn 
aangedragen en worden in uitvoering gebracht.  

 
TWEKKELERVELD COMMUNICATIE ENERGIETRANSITIE 
Bewoners samenbrengen, verbinden om het 
communicatieproces rond de energietransitie te versterken. 
Dit is gedaan middels bewonersbijeenkomsten, 
straatontmoetingen en diepte-interviews met sleutelfiguren.  
 
BELEVINGSONDERZOEK WINDTURBINES 
Afstudeerscriptie. Onderzoek tussen de beleving en feitelijke 
effecten van een windturbine. Daarnaast het 
communicatieproces en de relatie overheid – burger hierin 
onderzocht.  

Download Belevingsonderzoek Windturbines Deventer 
 
 
 
 
 

VAARDIGHEDEN 

Communicatief sterk, goed in vormgeving 
communicatiemiddelen, verbinder tussen 
overheid en bewoner. Handig met online tools en 
sociale media.  



 
 
  

 

 
 

MARCEL       DAHOE 

 

 Enschede 
 +31648760650 

 marcel@eurus.nl 
 
 

Een analytisch ingestelde adviseur die oog heeft voor de 
mens en de inzet en verantwoordelijkheid voor de 
samenleving weet te waarderen. Ik verken graag op 
informele wijze wat er werkelijk speelt en probeer de 
betrokkenen stap voor stap mee te nemen in het advies. 
In mijn werk probeer ik de focus van reageren te 
verleggen naar anticiperen. 

PROFIEL 

PERSOONLIJK 

VAARDIGHEDEN 

RECENTE PROJECTEN 

EURUS  
Senior-adviseur maatschappelijk vastgoed, 
Procesregisseur Atelier Maatschappelijk Vastgoed. 
Begeleiden projecten op gebied van economisch 
wijkwelzijn, Coördinator inzet wijkwelzjin diverse 
stadsdelen Enschede.  
 
ALMELOSE WONING STICHTING BETER WONEN  
Wijkregisseur, opzetten en/of meewerken aan 
leefbaarheidsprojecten en opstellen van wijk- en 
buurtvisies, bevorderen van bewonersparticipatie. 
 
GEMEENTE ENSCHEDE  
Projectmanager, Sportaal B.V. 
 
GEMEENTE ENSCHEDE  
Assetmanager bedrijfsverzamelgebouwen en 
wijkaccommodaties 
 
GEMEENTE ENSCHEDE  
Projectmanager Project Management Bureau Enschede 
 
GEMEENTE ENSCHEDE  
Adviseur subsidies & contracten onderwijshuisvesting 
 
GEMEENTE HENGELO  
Beleidsmedewerker  
 
 

RELEVANTE WERKERVARING 

COMMUNICATIE VERDUURZAMING 
Meewerken aan communicatie richting bewoners over 
belang van verduurzaming en welke gevolgen dit heeft 
voor het leefklimaat in de woning om zo draagvlak te 
creëren voor de verduurzaming  
 
INTEGRALE AANPAK VERDUURZAMING 
Initiatief verduurzaming woningen vroegtijdig bespreken 
met partners en mogelijkheden verkennen van een 
integrale aanpak van de verduurzaming van straten/ 
complexen   
 
VERUURZAMING HUURWONINGEN 
Voor huurders het programma van eisen voor de 
verduurzaming van huurwoningen verduidelijken, hen mee 
te nemen in de verschillende fases van het 
verduurzamingsproject en ophalen welke aanvullende 
wensen er onder de huurders leven 
 
KLIMAATADAPTATIE 
Opzetten projecten i.v.m. klimaatadaptatie zoals 
afkoppelen hemelwaterafvoeren woningen, nieuwe 
inrichting tuinen wooncomplexen rekening houdend met 
biodiversiteit en droge zomers, aanleg geveltuinen,  
 
MAATSCHAPPELIJK VASTGOED 
Creëren bewustwording noodzaak verduurzaming binnen 
maatschappelijk vastgoed 

Expert op het gebied van economisch wijkwelzijn, 
Maatschappelijk vastgoed en coördinatie wijkwerk. Een 
verbinder en netwerker met een bestuurskundige 
achtergrond.  



 
 
  

 

 
 

ASTRID       HASPERHOVEN 

 

 Enschede 
 +316 51 58 30 15 

 astrid@eurus.nl 
 
 

Voor mij is iedereen gelijk en mag iedereen er zijn. 
Precies daar weet ik in het sociale domein het verschil 
te maken; vooral als het gaat om grote groepen 
mensen. Ik weet mensen met elkaar te verbinden door 
bewust de kwaliteiten van iedereen aan te spreken. Om 
dit te bereiken werk ik gestructureerd en georganiseerd 
en laat ik me zelden demotiveren door tegenslagen 
onderweg. Hoewel ik met een kritische blik de wereld 
bekijk, raakt dit zelden mijn positieve humeur.  
	
 

PROFIEL 

PERSOONLIJK 

VAARDIGHEDEN 

SOCIAAL MAKELAAR, EURUS 
Betrokken bij verschillende participatietrajecten in 
Overijssel, Gelderland en Limburg.  
 
WIJKWERKER, TWENSTE ALLIANTIE  
Nieuw Enschedees Welzijn 
Samenwerking Eurus-Alifa-Vizier 
 
PERSOONLIJK BEGELEIDER AVELEIJN LOSSER  
Persoonlijk begeleider bij twee dagbesteding 
locaties., Begeleider meidengroep, Ambulante 
hulpverlening. 
 

 
 

 

RELEVANTE WERKERVARING 

RECENTE PROJECTEN 

GEMEENTE ENSCHEDE 
Doorontwikkeling Enschedese Speeltuinen, 
SES (Onderzoeken) 
 
ATELIER MAATSCHAPPELIJK VASTGOED.  
Vitaliteitsscan buurthuizen/wijkcentra, 
Atelier Maatschappelijk Vastgoed. Het 
begeleiden van burgerinitiatieven.  
 
GEMEENTE SITTARD-GELEEN 
Een ontwerpproject ‘buren ontwerpen de 
buurt’. Middels een burgerparticipatie 
traject activeren en mobiliseren we 
bewoners voor dit ontwerptraject.   
 
GEMEENTE ENSCHEDE 
Nieuw Enschedees Welzijn. 
Burgerparticipatie, activeren van bewoners, 
Begeleiding van burgerinitiatieven.  
 
GEMEENTE OLST-WIJHE 
In vijf kernen in Olst-Wijhe werkten we aan 
aandacht, inzet én actie voor een energie 
neutrale, aardgasvrije leefomgeving in 2030. 
We activeren de samenleving en 
sleutelfiguren om lokale 
duurzaamheidsinitiatieven vorm te geven. 
Als onafhankelijke partij in het proces 
werkte ik ook aan het ambtelijk 
commitment voor een initiatief of 
vervolgstap. 
 
GEMEENTE ALMELO 
Bewonersbedrijf de Hagedoorn, 
Burgerparticipatie/begeleiding van 
burgerinitiatieven.  
 

Professional welzijn. Geduld en een luisterend oor, 
meegaand en begripvol voor iedere persoonlijke 
situatie. Sterk in online tools en sociale media.  



 
 
 

           

 
 

INGRID       LEVERINK 

 Groenlo 

 +31648760650 
 ingrid@eurus.nl 

 
 

Ik heb veel ervaring in hospitality en coaching 
vrijwilligersmanagement en gewerkt in functies als 
coördinator-vrijwilligers en als consulent. De rode lijn 
hierbij is dat je echt goed moet kunnen luisteren en op de 
juiste manier moet kunnen indiceren om de goede 
verbindingen te leggen. Hoewel ik flink wat 
praktijkervaring heb, blijf ik mezelf uitdagen om me hierin 
continu verder te verbeteren. 
Ik hou van bottom-up benaderingen en korte lijnen! 

  
 
.  

PROFIEL 

PERSOONLIJK 

VAARDIGHEDEN 

RECENTE PROJECTEN 

EURUS  
Sociaal makelaar/coördinator Wijkwijzer: 
Burgerparticipatie en welzijnswerk in verschillende 
wijken in Enschede. 
 
M-PACT ENSCHEDE  
Vrijwilligers coördinator/Matchadviseur.  
 
VRIJWILLIGERS 053  
Enschede. Matchingsadviseur: werving, selectie en 
plaatsing van vrijwilligers op bestaande accounts. 
 
ZELFSTANDIG ONDERNEMER  
Landelijk. Commercieel adviesbureau richting training, 
advies en verkoop  
 
VSN-ADVIESGROEP/AZ-ADVIESGROEP  
Enschede. Financieel salesmanager: financiële planning 
van cliënten, opstellen van offertes, hypotheek en 
verzekering verkoop en klantcontact. 
 

RELEVANTE WERKERVARING 

COÖRDINATOR WIJKWIJZER BIJ TWENTSE ALLIANTIE. 
Als coördinator Wijkwijzer in Enschede sta ik midden 
in de maatschappij. En dat is precies de plek waar ik 
graag ben. Het verbinden van mensen, samen naar 
oplossingen zoeken en, daar waar mogelijk, impasses 
doorbreken; daarvoor zet ik me graag in.  
 
SOCIAAL MAKELAAR EURUS 
GEMEENTE ENSCHEDE 
Nieuw Enschedees Welzijn. Burgerparticipatie, 
activeren van bewoners, begeleiding van 
burgerinitiatieven. 
 
M-PACT ENSCHEDE  
Vrijwilligers coördinator/Matchadviseur: werving, 
selectie en plaatsing van vrijwilligers op bestaande 
accounts. Contacten onderhouden met organisaties en 
instanties. Projecten: Wijkgericht werken, Doen Beurs, 
de Beursvloer, Maatjesproject, Taalproject, 
Vrijwilligerscoach en NL Doet. 

Organisatorisch sterk, stressbestendig, 
communicatief vaardig, zelfstandige teamspeler, 
leidinggevende capaciteiten, flexibel, creatief, 
leergierig, ondernemend en een groot empathisch 
vermogen.  

 
 


