CV en referentieprojecten Dr. Peter Laan

Wetenschappelijk en toegepast wetenschappelijk onderzoek
Peter Laan is een natuurwetenschapper pur sang. Als bioloog heeft hij naam gemaakt in het
wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de Planten-ecofysiologie en heeft zijn kennis op het
vakgebied daarna verder ontwikkeld op verschillende terreinen: in het toegepast wetenschappelijk
onderzoek (Cradle2Cradle projecten, circulaire economie), in het onderwijs (Universiteit, Hogeschool),
als deskundige op het gebied van de Landschapsecologie, Plantenfysiologie, Vegetatiekunde en
Toxicologie (boeken en artikelen, lezingen, trainingen en ontwikkeling van projecten).

B-MGA
2017 FARO advies i.s.m. B-MGA, B-ware
Research Centre en Wageningen Universiteit en Research
Inhoudelijk: Terugwinning van waardevolle stoffen uit afvalwaterslib met geselecteerde
plant- en diersoorten: experimenten met planten, schimmels en regenwormen op
afvalwaterslib
Taken en verantwoordelijkheden: Onderzoeker, projectleider, uitvoerder
Omgeving: professionals van waterschappen en waterschapbestuurders, onderzoekers,
technisch specialisten
Resultaten/output: rapport en (mogelijk) vervolgtraject (subsidie, opgeschaald project bij
afvalwaterzuiveringsbedrijven)

2016-2017

Onderzoeksinstituut B-ware/Radboud Universiteit Nijmegen

Inhoudelijk: Vermarkting van waardevolle stoffen uit afvalwaterstromen en afvalwaterslib
(project Aquafarm): experimenten met planten op effluent en afvalslib
Taken en verantwoordelijkheden: Projectleider, begeleider van junior onderzoekers,
wetenschappelijk onderzoeker
Omgeving: wetenschappelijke vakgroepleiders (professoren), professionals van
waterschappen en waterschapbestuurders, onderzoekers
Resultaten/output: Subsidieaanvraag bij STW/NWO en andere programma’s voor
vervolgonderzoek (met andere wetenschappelijke instituten, bedrijven en waterschappen)

2011-2013 Stenden Hogeschool Emmen / Onderzoeksinstituut 3N, Werlte (D)
Inhoudelijk: marktverkenning voor de ombouw en toepassing van “Bio-afbreekbare
kunststoffen” als onderdeel van Interreg IV-A project Agrobiopolymeren
Taken en verantwoordelijkheden: projectleider vanuit FARO Advies, begeleider studenten
Omgeving: Lectoren, docenten, onderzoekers en marktpartijen
Resultaten/output: rapport en presentatie

2007 Fontys Hogeschool (HBO), Eindhoven
Inhoudelijk: “Naar een fijn stof neutrale regio Zuidoost Brabant!” - innovatief
samenwerkingsproject rondom de aanplant van groen als middel om fijn stof in te vangen.
Casuïstiek met overheden en bedrijven
Taken en verantwoordelijkheden: Eindverantwoordelijke als Lector, programmaontwikkelaar, begeleider docenten en studenten, organisator en voorzitter werkbijeenkomsten
Omgeving: besluitvormingsbevoegde personen vanuit bedrijfsleven, overheden
(burgemeesters, Gedeputeerde), onderzoekers, docenten en studenten
Resultaten/output: poster, slotevenement met stakeholders, Gedeputeerde en Omroep
Brabant

1992 KEMA Arnhem/Oosterbeek
Inhoudelijk: Onderzoek naar de relatie tussen CO2 concentratie en groei bij de beuk in het
kader van de broeikasproblematiek
Taken en verantwoordelijkheden: Onderzoeker en projectleider
Omgeving: onderzoekers op HBO en wetenschappelijk niveau
Resultaten/output: rapporten en presentaties

1990-1991 Institut für Pflanzenernährung, Universität Hohenheim (Stuttgart, Duitsland)
Inhoudelijk: Wetenschappelijk onderzoek op het gebied van reacties van boomwortels (Spar)
op verzuring en bekalking van sparrenbossen; langlopend onderzoeksproject met 8 zuidDuitse universiteiten
Taken en verantwoordelijkheden: post-doc wetenschappelijk onderzoeker, projectleider,
begeleider promovendi en doctoraal studenten
Omgeving: internationaal bekende onderzoekers en hoogleraren
Resultaten/output: wetenschappelijk artikel (Duitstalig), presentaties voor groot publiek over
onderzoeksresultaten

1985-1990 Universiteit Nijmegen / Rijksuniversiteit Utrecht / University of Hull (UK)
Inhoudelijk: Wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de eco-fysiologie van
ondergelopen planten in riviergebieden (onderzoek aan zuring soorten)
Taken en verantwoordelijkheden: wetenschappelijk onderzoeker, begeleider doctoraal
studenten en stages HBO-studenten, universitair docent
Omgeving: Onderzoekers op wetenschappelijk niveau, HBO- en MBO studenten
Resultaten/output: wetenschappelijke artikelen in internationaal erkende tijdschriften
(Engelstalig), proefschrift (1990)

Onderwijs, training en talentontwikkeling
Peter Laan heeft een rijke en brede ervaring in alle aspecten van het onderwijs, training en coaching.
Gestart met de Nieuwe Lerarenopleiding in Amsterdam (Biologie/Scheikunde, 1975-1980) heeft hij zich
daarna verder bekwaamd op alle niveaus van het onderwijsveld, zowel qua niveau (van basisschool tot
Universiteit) als werkvorm (van hoorcolleges tot gerichte groepstrainingen, coaching en voordrachten
in binnen- en buitenland). Inmiddels is hij betrokken in nationale en internationale groepen en
netwerken die zich richten op onderwijsvernieuwing: ontdekkend leren en ‘learning by doing’,
ondernemerschap en ondernemendheid. Samen met Frank Croes ontwikkelt hij op dit ogenblik de
Virtus Circular Business School, een community met MKB ondernemers, uitmondend in een 3-jarige
Bachelors opleiding voor jonge talenten.

2017 Frank Croes Management en Peter Laan (FARO Advies)
Inhoudelijk: Ontwikkeling van een community van MKB bedrijven op het gebied van de
circulaire economie en de oprichting van de Virtus Circular Business School
Taken en verantwoordelijkheden: Programmaontwikkelaar, directeur, docent en uitvoerder
Omgeving: MKB bedrijven op het gebied van de circulaire economie
Resultaten/output: Community en 3-jare bedrijfskundeopleiding op Bachelor niveau

2005-heden Bedrijfs Milieu Dienst (BMD) Oost
Inhoudelijk: Training voor BMD Oost voor Milieucoördinatoren rondom de thema’s ‘van
Ecologie tot duurzame bedrijvigheid’ en ‘Gevaarlijke stoffen’
Taken en verantwoordelijkheden: Programmaontwikkelaar, docent
Omgeving: verantwoordelijkheden voor Milieu- en Arbobeleid bij regionale bedrijven
Resultaten/output: Trainingshandleiding

2010-2011 Grontmij Nederland, opdracht voor Provincie Noord-Holland
Inhoudelijk: Ontwikkeling en implementatie van ‘Educatie op de Boerderij’ voor en met
agrarische bedrijven in Noord-Holland voor basisschoolklassen
Taken en verantwoordelijkheden: Projectleider en programma ontwikkelaar
Omgeving: agrariërs, agrarische natuurvereniging, IVN, beleidsmedewerkers provincie,
Gedeputeerde provincie
Resultaten/output: Educatiemodules op bedrijven in Noord-Holland voor 300 basisschool
klassen, voordracht voor GS Noord-Holland

2007-2008 Fontys Hogeschool Eindhoven: Kenniscentrum Duurzame Stad- en
Streekontwikkeling - Lector Regionale Economie en Plattelandsontwikkeling
Inhoudelijk: Praktijk-gestuurd onderzoek met docenten en studenten naar maatschappelijk
relevante thema’s; onderwijs op het gebied van de regionale economie en
plattelandsontwikkeling; training van docenten m.b.t. onderzoekaanpak en –uitvoering
Taken en verantwoordelijkheden: begeleiding van AIO’s, Lid Lectorenconvent Economie,
Representatie van de Hogeschool namens de Raad van Bestuur; Eindverantwoordelijke
Lectoraat, Voorzitter en budgethouder van de Kenniskring bestaande uit docenten van
Natuurwetenschappen, Communicatie, Economie
Omgeving: Voorzitter Raad van Bestuur, collega Lectoren, docenten, marktpartijen,
onderzoeksinstituten
Resultaten/output: onderzoeksvoorstellen, publicaties en rapporten

2006-2009 Hogeschool Larenstein, Velp / Wageningen
Inhoudelijk: Trainingen aan werkvelddeskundigen rondom het thema ‘Landelijk
gebied in beweging’: beleid, programma- en projectontwikkeling
Taken en verantwoordelijkheden: Docent en projectbegeleider
Omgeving: Hogeschooldocenten, deskundigen op terrein van projectontwikkeling in het
groene werkveld
Resultaten/output: modulewerkboek

1992-2001 Hogeschooldocent Rijkshogeschool IJselland (voorheen “Nieuw
Rollecate”) Deventer, HBO voor Milieukunde in voltijd en deeltijd
Inhoudelijk: Vakdocent Landschapsecologie, Vegetatiekunde, Ecohydrologie, Toxicologie,
Methoden van Onderzoek, Gemeentelijk Groenbeleid en –beheer, Duurzame Regionale
Ontwikkeling; docent 2e Fase “Masters” opleiding Milieukunde: deeltijdopleiding voor
beroepsbeoefenaars (samenwerking Hogeschool IJselland, Van Hall Instituut, Groningen,
Hogeschool Larenstein, Velp; validatie: University of Greenwich, London)

Taken en verantwoordelijkheden: Coördinator afstudeerprofiel Natuur, Milieu en Landschap;
Ontwikkelaar nieuw Curriculum Milieukunde voor het ‘groene profiel’; Stagecoördinator en
profiel coördinator afstudeerprofiel Natuur, Milieu en Landschap; Ontwikkelaar en coördinator
van de 1-jarige International Masters Opleiding ‘Environmental Management of Rural Areas’
(met University of Hertfordshire, London en Universidad de Aveiro, Portugal)
Omgeving: docenten en directie Hogeschool, studenten, deeltijdcursisten uit werkveld
Resultaten/output: modulehandleidingen voor genoemde vakken, nieuw curriculum
programma; Engelstalig programma en modulehandleidingen voor de 2e fase en de
Internationale Masters Opleiding EMRA

1985-1990 Katholieke Universiteit Nijmegen
Inhoudelijk: Wetenschappelijk onderwijs op het gebied van de plantenfysiologie en
ecofysiologie, onderzoeksmethodiek
Taken en verantwoordelijkheden: Universitair docent, onderwijs voor 3e jaar studenten
biologie met gastsprekers, begeleider doctoraal studenten en stages HBO studenten
Omgeving: Onderzoekers op wetenschappelijk niveau, HBO en MBO studenten
Resultaten/output: onderwijsmodules voor 3e jaars biologie-onderwijs; scriptiebegeleiding en
beoordeling doctoraalstudenten en studenten van HBO en MBO

Onderwijskwalificaties Dr. Peter Laan
-

-

Opleiding tot 2e graads docent Biologie en Scheikunde, Nieuwe Lerarenopleiding VL/VU Amsterdam
(1975-1980)
Opleiding tot 1e graads docent Biologie Vrije Universiteit, Amsterdam (1985)
Kerndocent aan de PABO: stage- en afstudeerbegeleiding / Docent Natuuronderwijs, Saxion
Hogeschool Deventer (1998)
Universitair Docent Radboud Universiteit Nijmegen voor kandidaats- en doctoraal studenten (19801985): Onderwijsmodules 3e jaars Biologie en doctoraalstudenten: plantenfysiologie en ecologie
Hogeschooldocent Rijkshogeschool IJselland, Deventer, 1992-2001. HBO voor Milieukunde in voltijd
en deeltijd; stage- en profiel coördinator Groene profiel; ontwikkelaar en docent Internationale
Mastersopleidingen
Lector A Regionale Economie en Plattelandsontwikkeling (2007-2008), Kenniscentrum Duurzame
Stad- en Streekontwikkeling, Fontys Hogeschool, Eindhoven.

Onderwijsvernieuwing
-

-

Lid European Network of Living Labs (Brussel. Directeur: Ana Garcia; www.enoll.org, vanaf 2015)
Lid Stichting Rollover Onderwijs, ideële organisatie voor leren binnen de bedrijfsomgeving en
regioleren ( http://www.rolloveronderwijs.nl/, vanaf 2016)
Onderwijs Conceptontwikkelaar Regionale Skills labs – een concept voor ondernemend leren in de
praktijk voor afgestudeerden in het Hoger Onderwijs (2014-2016)
Projectontwikkelaar en projectleider m.b.t. het thema aansluiting opleiding – arbeidsmarkt (MBO,
HBO) – Europese projecten (Interreg VB, 2014-2020, Euregio, Interreg VA, zie projectenlijst,
samenwerking Rolloveronderwijs, o.a. regioleren)
Deskundige op het gebied van ‘Ontdekkend leren’ voor de basisschool – toepassing in pilot projecten
(2016-heden)
Voordrachten op internationale conferenties over “Future skills 2020”, toekomstige
beroepsvaardigheden en nieuwe onderwijsvormen voor Middelbaar-Hoger Onderwijs jaar (2015-heden)
Projectleider Project Boerderijeducatie voor de basisschool in Noord-Holland (via Provincie) en
landelijke groep ontwikkeling niet-traditionele leervormen (2010-2011)
Projectleider van het 3-daags ‘Samenwerkingsproject Hogescholen’: plattelandsontwikkeling aan de hand
van de casus ‘Polder Giethoorn’ (Hogeschool IJselland, HAS Larenstein Deventer, NHTV Tilburg en
Christelijke Hogeschool Noord-Nederland, Leeuwarden) (2000)

Projectontwikkeling en –beheer, beleid en management
Peter Laan is een projectleider die vanuit de inhoud projecten begeleidt en het management verzorgt.
In zijn projectleiders- en managementrol bij de introductie van het LEADER programma in OostNederland stonden inhoudelijke kwaliteiten, procesbegeleiding, netwerkvorming en doorvertaling van
het EU juridisch en financieel kader centraal. Van daaruit heeft hij zich doorontwikkeld als all-round
projectleider die op verschillende terreinen actief is, zowel inhoudelijk, financieel als procesmatig.

2007-2008 en 2013-2014 Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord
Inhoudelijk: Regionale ontwikkelingsstrategie 2007-2013; voorbereiding nieuwe LEADERprogramma 2014-2020 inclusief eerste concept Ontwikkelingsplan; afronding Visserijprogramma (EVF, 2009-2013). Inventarisatie van nieuwe projectideeën en beoordeling
projecten EVF en Waddenfonds (Budget Lokale Innovaties, BLI)
Taken en verantwoordelijkheden: programmamanager LEADER, BLI en EVF in NoordHolland Noord, beoordeling van projecten uit BLI en EVF. Programma omvang: € 2
Miljoen/jaar
Omgeving: verantwoordelijken vanuit Ministerie I&M, projectontwikkelaars, ondernemers,
lokale bestuurders, provinciale ambtenaren
Resultaten/output: Ontwikkelingsplan LEADER 2007-2013 en 2014-2020,
Ontwikkelingsplan Europees Visserij Fonds Noordwest-Holland (EVF) 2009-2013; lijst met
innovatieve projecten LEADER en beoordelingskader, 15 goedgekeurde projecten in EVF

2011-2014 Regio de Baronie / Gemeente Alphen-Chaam /
Cittaslow Netwerk Nederland
Inhoudelijk: Versterking van de regionale identiteit in de Baronie: workshops met
ondernemers, gemeenten en onderwijs (2008-2009), lezingen over het concept Cittaslow voor
gemeenteraadsleden van NL Cittaslow gemeenten (2011) en de internationale Cittaslow
conferentie (2014), Doorontwikkeling regionaal concept in actieplan voor Landstad de
Baronie, verkenning samenwerkingsproject met Poolse regio rondom toeristische
vermarkting en streekproducten
Taken en verantwoordelijkheden: Creatief conceptontwikkelaar, kwartiermaker en
animator, invited speaker, intermediair ter bevordering van samenwerking tussen doelgroepen,
projectleider in verdere vormgeving Landstad Baronie concept, organisator en animator
uitwisselingsbijeenkomsten
Omgeving: burgemeesters en lokale bestuurders, beleidsambtenaren, MKB ondernemers,
Europese partners van overheden en belangenorganisaties
Resultaten/output: speciale uitgave van een krant “Slow regio de Baronie”, kansen-notitie
concept Landstad de Baronie, samenwerkingsvoorstel de Baronie - Poolse regio Leszno

2012 Grontmij Nederland, opdracht voor Provincie Overijssel
Inhoudelijk: Beheerplan voor het Natura 2000 gebied Lemselermaten (Twente).
Taken en verantwoordelijkheden: projectleider voor het ontwikkelen en implementeren van
het Beheerplan in nauw overleg met vertegenwoordigers van belanghebbende organisaties
(waterschap, Staatsbosbeheer, LTO, waterwinbedrijf, gemeente en provincie), schrijver
Beheerplan
Omgeving: Bestuurders en beleidsmakers van: Provincie, LTO, Waterwinbedrijven, Waterschap,
Staatsbosbeheer
Resultaten/output: Beheerplan Natura 2000 gebied Lemselermaten, presentatie voor GS en
doelgroepen in de regio

2010 Kamer van Koophandel Brabant
Inhoudelijk: Onderzoek naar de versterking van de regionale economie in het Groene Woud:
Thema’s: duurzaam ondernemen, zorg en wonen, recreatie en toerisme
Taken en verantwoordelijkheden: organisator en animator bijeenkomsten met
beslissingsbevoegde stakeholders uit landbouw, recreatie, MKB en vertegenwoordigers van
gemeenten en provincie; schrijver rapport
Omgeving: besluitvormingsbevoegde vertegenwoordigers van belangen- en intermediaire
organisaties, KvK directeur
Resultaten/output: 2 rapporten

2000-2007 Provincie Overijssel (Eenheid Economie, Milieu en Toerisme)
Inhoudelijk: Introductie en implementatie van het EU Plattelandsontwikkelingsprogramma
LEADER in 5 geselecteerde gebieden in Gelderland en Overijssel. Hiertoe werd een
Programmadocument LEADER+ Oost-Nederland geschreven, gecommuniceerd met
gemeentelijke bestuurders en regionale stakeholders en doorvertaald in een programmatisch
regionaal uitvoeringskader (regionale ontwikkelingsstrategieën). Via ‘bottom-up’
bijeenkomsten met betrokkenen in de streek werden inhoudelijke speerpunten voor de
middellange termijn verkend en benoemd. De monitoring, wet- en regelgeving technische en
financiële vraagstukken werden in landelijk verband uitgevoerd met collega’s uit de andere
landsdelen, het Ministerie van LNV en collega’s van DG Agri (EU)
Taken en verantwoordelijkheden: programmamanager LEADER+ Oost-Nederland, overall
en financieel management, aanstelling en begeleiding LEADER coördinatoren, secretaris
Comité van Toezicht Oost-Nederland, monitoring en financiële verantwoording naar de EU,
lid Nederlandse en EU kerngroep. Programmaomvang € 6 Miljoen
Omgeving: Directe samenwerking met Gedeputeerde, beleidsmakers en bestuurders uit
verschillende maatschappelijke geledingen
Resultaten/output: vorming van vijf Oost-Nederlandse LEADER-gebieden, een afgestemd
programma en financieel kader tussen gemeenten, provincie en EU, een werkorganisatie per
gebied inclusief 3 regiocoördinatoren in Overijssel, een inhoudelijke werkstructuur met een
regionaal ontwikkelingsplan, een financieel en juridisch kader en voorbeeldprojecten per regio

2001-2006 Provincie Overijssel (Eenheid Landbouw, Natuur en Landschap)
Inhoudelijk: advisering rondom Plattelandsbeleid provincie Overijssel: fysiek, sociaal en
economisch deel
Taken en verantwoordelijkheden: Senior beleidsmedewerker bij Beleidsontwikkeling t.b.v.
natuur en landschap; ontwikkelen en schrijven van de Plattelandsvisie voor de Provincie met
betrekking tot zowel het fysieke als het sociale en economische deel
Omgeving: beleidsontwikkelaars, GS, gedeputeerde, belangenorganisaties
Resultaten/output: Plattelandsvisie (OPO) vastgesteld door Gedeputeerde Staten

Europese projecten en trajecten
Gestart met de introductie van het sociaal-economische innovatieprogramma LEADER in OostNederland is Peter Laan zich meer en meer in de Europese programma’s gaan bekwamen en profileren:
zowel vanuit verschillende soorten programma’s (POP, EFRO, Interreg A en B, Erasmus), het
management van EU programma’s (financieel, technisch) en het vertalen van de Europese thema’s in
innovatieve projecten en trajecten (trainingen in binnen- en buitenland, talentontwikkeling in rurale
gebieden, smart specialisation strategy).

2016-2017

BIJ12, uitvoeringsorganisatie van de gezamenlijke Provincies

Inhoudelijk: verbetering van de monitoring en het beheer van Natura 2000 gebieden in
Nederland en de EU
Taken en verantwoordelijkheden: Analyse van de problematiek, schrijven van een aanvraag
voor een EU-subsidieprogramma LIFE
Omgeving: teamleiders Monitoring BIJ12, deskundigen van belangenorganisaties uit NL
(Provincie, Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer)
Resultaten/output: subsidieaanvraag, presentatie voor doelgroepen, commitment van
Nederlandse partners, deelname van EU partners

2016 Euregio Interreg A, Kleef / Huis van de Brabantse Kempen
Inhoudelijk: Opzet project ‘Regionale skills labs’ in Brabant, de Achterhoek en Duitse
regio’s in Nordrhein Westfalen – innovatief concept ontwikkeld door Peter Laan voor
aanpak voor het nieuwe werken en leren; interdisciplinair project met regionale ondernemers
en MBO-HBO opleidingen
Taken en verantwoordelijkheden: concept- en projectontwikkelaar
Omgeving: contactambtenaren provincie en streekhuis, Euregio-contactpersoon,
verantwoordelijken van deelnemende en koepelorganisaties uit NL en Duitsland
Resultaten/output: projectvoorstel Euregio Interreg A, organisatie, presentatie voor
betrokkenen en doelgroepen

2014-2015 Gemeente Middelburg / Interreg V-B Noordzee programma
Inhoudelijk: Ontwikkeling project “Future Business growth using young talents (Talents!)”,
gericht op de versterking van het regionaal MKB bedrijfsleven door betere aansluiting van
afgestudeerden en jonge ondernemers op de toekomstige arbeidsmarkt d.m.v. de verdere
ontwikkeling van (toekomstgerichte) ‘skills en competenties’
Taken en verantwoordelijkheden: Projectleider en programma ontwikkelaar (animator),
schrijver projectvoorstel, organisator en voorzitter werkbijeenkomsten
Omgeving: contactambtenaren gemeente, Interreg secretariaat, partners uit aangesloten landen
(MKB koepelorganisaties, onderwijs, bedrijfsleven)
Resultaten/output: Projectvoorstel ingediend bij Interreg secretariaat Viborg (DK), groep
samenwerkingspartners uit de betreffende landen (NL, DK, D, B, N en VK), gezamenlijk
werkdossier; financieel kader en doorvertaling co-financieringsstructuur voor alle partners

2015 European Economic and Social Committee, Brussel
Inhoudelijk: Lezing tijdens de Public hearing rondom het thema ‘Vocational education and
training in rural and remote areas’ voor afgevaardigden uit de EU28
Taken en verantwoordelijkheden: Invited speaker
Omgeving: EU afgevaardigden uit EU 28 voor betreffende thema, voorzitter EESC
Resultaten/output: Lezing en verslag, aanbeveling van EESC voor thema en project

2015 Comité van de Regio’s, Brussel
Inhoudelijk: Lezing in Gaia (Portugal) tijdens de seminar ‘Innovation and modernisation
of the rural economy’ getiteld: Developing the skills needed for work in rural and remote
areas.
Taken en verantwoordelijkheden: Invited speaker
Omgeving: EU28 delegates van het Comité van de Regio’s (EU)

Resultaten/output: Lezing voor EU28 gedelegeerden, verslag, aanbeveling van CvdR voor
thema en project

2014-2015 Provincie Noord-Brabant
Inhoudelijk: Voorbereiding Interreg VB NWE aanvraag “Healthy Regions” samen met 4
partnerregio’s uit zuidoost Brabant en partners uit Vlaanderen, Duitsland, Ierland, Verenigd
Koninkrijk en Frankrijk: een project rondom Healthy Ageing, gezondheid en integrale
gebiedsontwikkeling met een focus op het versterken van de ‘community’ aanpak in zorg en
welzijn.
Taken en verantwoordelijkheden: Projectleider en programma ontwikkelaar (animator),
schrijver projectvoorstel, organisator en voorzitter werkbijeenkomsten
Omgeving: provinciale contactambtenaren, internationale stakeholders uit EU landen,
projectleiders streekhuizen Noord-Brabant
Resultaten/output: projectvoorstel, internationaal consortium

2012 – 2014 Noordoost Friese Gemeenten (NOFA)
Inhoudelijk: Uitvoering van het Interreg IV B Noordzee project Vital Rural Area (20092014), gericht op Regionale Ontwikkeling. Thema’s: Onderwijs, Breedband en digitale
services, Versterking MKB, ‘Good Governance’, ‘Community building’, Welzijn en lifestyle,
Profilering en branding regio’s.
Taken en verantwoordelijkheden: Projectmanager, verantwoordelijk voor inhoudelijke en
financiële voortgang en besteding, organisator en voorzitter werkbijeenkomsten
Omgeving: projectontwikkelaars en –uitvoerders uit 6 Noordzeelanden, gemeentelijke
ambtenaren en bestuurders; programmaomvang € 7,5 Miljoen
Resultaten/output: periodieke rapportages EU, financiële verantwoording naar lead partner
en EU, 40 uitgevoerde projecten in de regio’s, methodiek voor integrale aanpak
plattelandsproblematiek (‘Rural Power Pack’), website www.vitalruralarea.eu

2008-2010 TAIEX, Brussel; Ministerie van LNV / DLG, Den
Haag/Utrecht
Inhoudelijk: Expert trainingen en workshops voor regionale coördinatoren in nieuwe EU
landen Roemenië, Letland en potentieel lid Turkije m.b.t. de implementatie van EU
programma’s, m.n. LEADER en het Plattelands Ontwikkelings Programma
Taken en verantwoordelijkheden: Projectleider, trainer
Omgeving: regionale ontwikkelaars en ambtenaren in betreffende landen
Resultaten/output: Handboek projectontwikkeling en EU financiering, Power Point
presentaties

2005 Netwerk Platteland Nederland
Inhoudelijk: Coaching aan LEADER-coördinatoren uit Nederland, Ierland en Verenigd
Koninkrijk m.b.t. het opzetten van samenwerkingsverbanden op het gebied van innovatieve
plattelandsontwikkeling. Voor regio’s die zoeken naar nieuwe samenwerkingspartners rondom
het centrale thema van identiteitsontwikkeling, recreatie en toerisme
Taken en verantwoordelijkheden: Projectleider en coach
Omgeving: LEADER coördinatoren, collega’s van Nationale Plattelands Netwerken
Resultaten/output: 4 workshops in betrokken landen, innovatieve samenwerkingsprojecten
van partners uit VK, IRL en NL

2005 LEADER Noordwest Overijssel en Spreewald (D).
Inhoudelijk: Opzet samenwerkingsproject op het gebied van ecotoerisme en
natuurontwikkeling
Taken en verantwoordelijkheden: Kwartiermaker, projectleider en eindverantwoordelijke;
organisator en animator uitwisselingsbijeenkomsten
Omgeving: burgemeesters en gemeentelijke ambtenaren, verantwoordelijken
belangenorganisaties in beide landen
Resultaten/output: samenwerkingsconvenant, 2 samenwerkingsprojecten

