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Ervaring en expertise: 
Vanuit mijn functie als Adviseur bestuur en directie, met een achtergrond in communicatie, heb ik 
een heel breed werkveld en krijg ik mooie kansen om de organisatie, het bestuur en mezelf te 
(blijven) ontwikkelen. Participatie en lokale democratie is een belangrijk aandachtsgebied in mijn 
functie. Ik ben de aanvoerder van ons participatiebeleid, schrijver van de uitvoeringsnota, maar 
ook promoter hiervan in de organisatie.  
Binnen de gemeente Etten-Leur ben ik trekker van de ‘methodiek’ Waarderend Vernieuwen, 
volgens de methodiek voeren en begeleiden mediators gesprekken met inwoners en andere 
partners. Maar Waarderend Vernieuwen is meer dan dat. Het gaat ook over hoe overheid en 
samenleving zich tot elkaar verhouden, over hoe we met elkaar omgaan. En geeft het bestuurders 
houvast 
 
Wie ben ik? 
Het meest kenmerkende aan mij is denk ik mijn gedrevenheid en enthousiasme als het gaat om 
participatie en (lokale) democratische vernieuwing. Ik zie altijd kansen en mogelijkheden om daar 
(met de organisatie en met bestuurders) stappen in te zetten. Vaak zijn het kleine stapjes, maar 
de ervaring leert dat die heel groot kunnen zijn. Natuurlijk is het denken over lokale democratie 
belangrijk en leuk, maar het valt of staat met hoe je het concreet kan maken. Collega’s en 
bestuurders daarin meekrijgen, doe ik graag en enthousiast. 
 
Ik kan ondersteunen met: 
• Het concreet maken van participatie middelen op een laagdrempelige en leuke manier. 
• Adviseren van bestuurders en projectleiders over participatie en het zetten van concrete 

stappen. 
• Het gebruiken van Waarderend Vernieuwen, waar binnen gesprekken met inwoners en andere 

partners worden begeleid door opgeleide moderatoren. 
• Het vormgeven en uitvoeren van burgerparticipatie en communicatie, zoals rond de financiële 

opgave van de gemeente. Geen leuk onderwerp misschien maar heel mooi om de 
betrokkenheid en denkkracht van onze inwoners te zien! 
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