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Profiel 

Ik adviseer en help organisaties op strategisch niveau in beleidsprocessen met 

meerdere belanghebbenden. Mijn kernkwaliteit is “in vertrouwen verbinden” van 

partijen om te komen tot duurzame veranderingen, sociale innovaties en nieuwe 

arrangementen. Inhoudelijk draag ik graag bij aan verbindingen tussen de 

thema’s water, natuur, landbouw, gezondheid, RO en klimaat. Mijn ambitie is 

samen met partners bij te dragen aan een duurzame en gezonde leefomgeving. 

 

In mijn werk staat de mens centraal, direct gevolgd door proces én inhoud. Die 

slim met elkaar verbinden is mijn uitdaging. Ik neem de regie en ‘bouw’ graag: 

vanuit het ‘niets’ een succesvol proces, programma of innovatie neerzetten. 

Opdrachtgevers vragen mij voor de rol van proces- of programmamanager, 

kwartiermaker en strategisch denker/schrijver. Bij nieuwe beleidsontwikkeling en 

strategische communicatie voel ik me ‘als een vis in het water’.  

 

 

Ervaring 

ORG-ID BV 

2007-heden Senior adviseur/geassocieerd partner 

ORG-ID is een bureau voor duurzame organisatie- en beleidsontwikkeling. Klanten 

van ORG-ID zijn overwegend overheden (Rijk, provincies, waterschappen, 

gemeenten), maatschappelijke organisaties en kennisintensieve organisaties. 

Huidige werkzaamheden: 

 Onafhankelijk projectleider pilot Oosterhout. In deze ‘proeftuin’ verkennen 

provincie, gemeente en drinkwaterbedrijf of een op maat aanpak voor de 

drinkwaterwinning Oosterhout mogelijk en wenselijk is. 

 Strategisch adviseur bronbescherming voor Brabant Water. Strategische 

positiebepaling en belangbehartiging bij het realiseren van een Brabantse 

uitvoeringsovereenkomst gericht op verminderen van nitraatuitspoeling in 

8 meest kwetsbare beschermingsgebieden voor drinkwater. En opstellen 

en realiseren van een uitvoeringsplan om de nieuwe Natuurvisie samen 

met collega’s van Brabant Water integraal op te pakken.  

 Procesbegeleider en tekstschrijver voor provincie Noord-Brabant. Met de 

provincie Noord-Brabant, ZLTO en Brabant Water samen de ambitie, het 

http://www.org-id.org/
mailto:info@org-id.org
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doel en de uitwerking van een Brabantse uitvoeringsovereenkomst (BUO) 

voor de nitraataanpak in beschermingsgebieden vormgeven. Én het 

organiseren van de bestuurlijke ondertekening vóór 1 juli 2018. 

 Trekker DAW-impuls voor Stroomgebied Rijn-West. Centraal doel van de 

opdracht is het opzetten van een goed gestructureerde en georganiseerde 

DAW-aanpak in Rijn-West, zoals overeengekomen in het kader van de 

Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater.    

 

Vewin, brancheorganisatie van de Nederlandse 

drinkwatersector 

2003 – 2007 Plaatsvervangend manager unit Bron tot Kraan 

Coaching van professionals en plaatsvervangend MT-lid. Managen van processen en 

programma’s in een complexe strategische beleidsomgeving (nationaal, Europees, 

mondiaal). Netwerker en ‘spin in het web’ bij (inter)nationale belangenbehartiging. 

Resultaten: eerste benchmark drinkwatersector, programma issue management en 

strategische communicatie (Legionella, medicijnresten), beveiliging van de vitale 

drinkwatervoorziening, schone bronnen voor drinkwater. Vewin vertegenwoordiger 

binnen de Europese brancheorganisatie van drinkwaterbedrijven en waterschappen: 

EurEau (http://www.eureau.org/). 

 

1996 – 2003 Senior beleidsmedewerker  

Verantwoordelijk voor nationale belangenbehartiging met betrekking tot de 

kwaliteit van drinkwater en gezondheid, inclusief kwaliteitsmanagement van 

Nederlandse waterbedrijven (INK-model). Advisering in (inter)nationale 

regelgevingstrajecten: Europese Drinkwaterrichtlijn, Kaderrichtlijn Water, WHO-

Guidelines, Drinkwaterwet en nieuwe regelgeving voor Legionella. Verantwoordelijk 

voor ontwikkeling en implementatie van de programma’s benchmark en beveiliging. 

 

Consumentenbond 

1984 – 1996 Projectleider vergelijkend (milieu)onderzoek  

Maatschappelijke organisatie. Projectleider (inter)nationaal vergelijkend onderzoek 

op het gebied van milieu, gezondheid en persoonlijke verzorging. Kwartiermaker 

innovatieve ontwikkeling thema milieu in vergelijkend onderzoek. Op milieugebied 

belangenbehartiger Consumentenbond (o.a. Milieukeur). OR-adviseur Arbo&Milieu.  

 

 

Selectie uitgevoerde opdrachten 

Atlas Leefomgeving (ALO, link ALO), een digitale atlas met kaarten en informa-

tie over kwaliteit van de leefomgeving (milieu, gezondheid). Ik heb hiervoor: 

 Een RIVM-team begeleid in de opbouwfase van de ALO. Met dit team heb-

ben we in opdracht van het ministerie Infrastructuur en Milieu een wer-

kend prototype ontwikkeld, drie startthema’s vorm gegeven, samen met 

provincies, waterschappen en gemeenten informatie voor de ALO ontsloten 

en een communicatiestrategie ontwikkeld en uitgevoerd (2007 tot 2011).  

 Samen met het kernteam een strategisch communicatieplan ontwikkeld 

waarbij de atlas gebruiker centraal staat (2015 tot 2016). De communica-

tie adviezen worden nu door het atlasteam uitgevoerd. 

 Kwartiermaker geweest van het relatiemanagement met de atlasgebrui-

kers, ook in relatie tot de Omgevingswet (2016 tot 2017). 

http://www.eureau.org/
https://www.atlasleefomgeving.nl/
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Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK, link ANK), een digitale atlas met kaarten en in-

formatie over ecosysteemdiensten en biodiversiteit. Voor de ANK heb ik: 

 De wensen van gebruikers (klanten) in beeld gebracht met werksessies en 

een ‘usability test’.  

 In werksessies met het kernteam een strategisch communicatieplan opge-

steld, met input van extern deskundigen (interviews). De adviezen uit het 

plan worden nu door het team uitgevoerd. 

 

Verdienmogelijkheden voor landschap en natuur, waar ik actief was als: 

 Mede-onderzoeker in exploratief onderzoek naar succes en falen van inno-

vatieve waarde creatie in binnen- en buiten stedelijke ontwikkeling voor de 

ministeries IenM. en BZK: De waarde van nieuwe verdienmodellen (2012). 

 Projectleider onderzoek naar vergroten succes van verdienmogelijkheden 

in het programma Landschappen van Allure van provincie Noord-Brabant. 

Inspirerende voorbeelden om van te leren. Ontwikkeling van een systema-

tiek voor een tussenstand van verdienmogelijkheden in 30 Brabantse ini-

tiatieven (2016 tot 2017).  

 

Kennisprogramma Duurzaam Door (DD), waar ik verantwoordelijk was voor: 

 Het mede ontwikkelen van een beleidskader voor het nieuwe uitvoerings-

programma Duurzaam Door 2013-2016. Het programma realiseert sociale 

innovatie voor een groene economie. Invulling van inhoud en vorm heeft 

plaats gevonden rond vijf thema’s: voedsel, biodiversiteit, energie, water 

en materialen. Vier processen doorsnijden deze thema’s. 

 Als projectleider uitvoeren van een verkenning naar verdienmogelijkheden 

in het kennisprogramma DD. Het essay Duurzaam Door: zelfgeorgani-

seerde zelfredzaamheid (2013) geeft inzicht in de kansen en belemmerin-

gen van nieuwe verdienmogelijkheden in DD, inclusief leermogelijkheden. 

 

Het Deltaprogramma Zoetwater (ZON, DHZ) voor provincies, waterschappen en 

gemeenten in Oost en Zuid-Nederland (2012-2014). Ik heb bijgedragen aan: 

 De strategieontwikkeling en het opstellen van het uitvoeringsprogramma 

met maatregelen om verdroging op de hoge zandgronden te voorkomen.  

 De mede-organisatie van drie bestuurlijke symposia.  

 Het faciliteren van werksessies met uiteenlopende gebiedspartners met het 

doel draagvlak te creëren.  

 

Het Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering (DPNH), waar ik me-

deauteur was van de Handreiking “Communicatie over Waterveiligheidsrisico’s bui-

tendijks” en van het “Basisdocument DPNH voor buitendijkse gebieden” (2013). 

 

Kennisnetwerk van bos- en natuureigenaren, waar ik als projectleider verant-

woordelijk was voor: 

 een strategische toekomstverkenning met bestuurders uit het kennisnet-

werk OB+N, met input uit een bestuurlijk diner pensant.  

 een ambtelijke werkconferentie georganiseerd om tot bouwstenen voor 

een nieuwe OB+N Kennisagenda 2014-2018. 

 

https://www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl/
http://www.org-id.org/wp-content/uploads/2013/11/De-waarde-van-nieuwe-verdienmodellen-orgid-7-dec-2012.pdf
https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/natuur-en-landschap/landschap/landschappen-van-allure.aspx
http://www.org-id.org/wp-content/uploads/2015/01/20141212-Duurzaam-Door_zelfgeorganiseerde-zelfredzaamheid_vDEF4.pdf
http://www.org-id.org/wp-content/uploads/2015/01/20141212-Duurzaam-Door_zelfgeorganiseerde-zelfredzaamheid_vDEF4.pdf
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Opleiding 

Applicatiecursussen   

Processen voor beleidsmakers (Bestuursacademie, 2006) 

Coachen van professionals (De Baak, 2004) 

Kernkwaliteiten en teamrollen (L&G Management Consultancy, 2003) 

Inzicht in Invloed (Bureau Zuidema, 2000) 

Projectmatig werken in een beleidsmatige omgeving (L&G Management 

Consultancy, 1997) 

 

Studies Voeding en Consumentenwetenschappen Landbouwuniversiteit 

Wageningen (WUR)   

Doctoraal examen 1984. Vakkenpakket: Voeding, Consumentenstudies, Gezondheid 

en Milieu, Communicatie strategieën 

 

Gymnasium Bernrode te Heeswijk-Dinther 

Gymnasium B, diploma 1978 

 

 

Overige 

Beroepsverenigingen. Lid van ZZP Nederland. 

Hobby’s: racefietsen, mountainbiken, wandelen, tuinieren. 

Talenkennis. Engels: goed, Duits: goed, Frans: redelijk, Spaans: basis 

 

 


