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Ervaring en expertise: 
Ik zet me inmiddels ruim 5 jaar in voor de lokale democratische vernieuwingsslag. Er is hierin 
zoveel te ontdekken, er is niet één bepaalde manier en al helemaal geen eindstation. Bijvoorbeeld 
in de rol als projectleider van de organisatie lokale verkiezingen in samenwerking met inwoners in 
2018, bij de Z-battle (bedacht en uitgevoerd in Zeist), of bij de eerste Zeister omgevingsvisie. Ik 
heb actieonderzoek gedaan samen met inwoners in één van de uitdagendste en multiculturele 
buurten in Zeist. Ook doe ik Strategische advisering op het verder ontwikkelen van ‘groeien in het 
samenspel’ in Zeist (doorvertaling ‘democratische vernieuwing’). 
 
Wie ben je? 
Iemand die allergisch is voor dingen die ‘gaan zoals ze gaan’, of ‘het werkt, en zo zijn we het 
gewend’. Het gaat voor mij niet alleen om structuren doorbreken, maar ook om de cultuur en het 
gedrag van mensen. Twee kanten van één medaille die je nodig hebt om tot vernieuwing te 
komen. En vernieuwing is in mijn ogen geen boost van datgene wat al is, maar echt iets anders 
dan anders. Waar veel mensen van in de stress schieten. En das goed! 
Dus, wil jij de boel een klein beetje opschudden en vind je het fijn daar een helpende hand bij te 
krijgen? Dan kan ik je wellicht daarin voorzien. 
Weet wel, ik ben eeuwig enthousiast over tal van dingen, maar zal altijd kritisch zijn en veel in 
twijfel trekken om uiteindelijk tot het beste te komen. En ik ben erg eigenwijs. 
 
Ik kan ondersteunen met: 
• Het uitdenken / doorgronden van democratische vernieuwing en projecten die hierbij passen.  
• De samenwerking met inwoners als de gemeente in een faciliterende en netwerkende rol zit: 

hoe gedraag je je dan? Wat betekent dit? 
• Samenwerking met de raad in participatieprocessen: hoe zou dat wel/niet kunnen werken? 
• Het betrekken van de eigen collega’s/interne organisatie (randvoorwaarde voor succes buiten 

het kantoor, dus in de participatiesamenleving). 
• De evaluatie van (participatie)processen, al dan niet in samenwerking met inwoners. 
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