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Gespreksleider

Gasten

Sandra Rottenberg heeft jarenlange ervaring als gespreksleider en
programmamaker. Ze is sinds de jaren tachtig betrokken bij zowel de culturele
als de sociale sector; haar werk staat altijd in dienst van de publieke zaak. Het
boek “De sigarenfabriek van Isay Rottenberg” dat ze schreef met haar nicht
Hella, werd genomineerd voor de Libris Geschiedenisprijs 2018; ze maakt
podcasts en is host van een maandelijkse talkshow in het Torpedo Theater in
Amsterdam.

Kees van Aert is wethouder in de gemeente Etten-Leur. Binnen zijn portefeuille
is hij onder andere verantwoordelijk voor: Verkeer & vervoer, Openbaar
gebied, Duurzaamheid & natuur en Milieu. Een aantal van de speerpunten van
het beleid zijn: CO2 uitstoot verlagen door het terugdringen van
energieverbruik, het duurzaam opwekken van elektriciteit en gebruikmaken
van alternatieve warmtebronnen. In een regionale samenwerking is daarvoor
de Regionale Energie Strategie (RES) opgesteld; een belangrijk instrument voor
een duurzame toekomst.
Peter van der Wegen is al sinds de jaren tachtig betrokken bij de openbare
ruimte. Sinds 2009 is hij bij de gemeente Etten-Leur beleidsadviseur en
projectleider. Vanuit deze rollen kwam hij al half 2016 in contact met Europese
subsidies. Samen met het bureau Prominent Projectmanagement / NL RNT en
alle andere partners is de aanvraag voor subsidie opgestart. Naast dit project is
Peter actief betrokken bij andere onderwerpen in de openbare ruimte. Denk
hierbij aan beleidsvraagstukken in de openbare ruimte, maar ook organisatie
afvalinzameling en herstructurering begraafplaatsen. Vaak zijn dit eenmalige en
unieke projecten.
Paul Stamsnijder is oprichter, mede-eigenaar en partner van de
Reputatiegroep: een onafhankelijk, Nederlands strategie- en
communicatiebureau gevestigd aan de Maliebaan in Utrecht. Stamsnijder
doceert op postacademisch niveau over stakeholder governance, reputatie en
leiderschapsvraagstukken via Avicenna (Academie voor Leiderschap) en het
TIAS (School for Business and Society). Zelf is hij lid van de raad van toezicht van
de ANBO (ouderenbond), Kwadrant Groep (ouderenzorg), het Liliane Fonds
(ontwikkelingssamenwerking) en voorheen van Saltro (eerstelijnsdiagnostiek)
en de Stichting Haagse Gezondheidscentra (eerstelijnszorg). Hij is actief lid van
Logeion, de Nederlandse beroepsvereniging van communicatieprofessionals.
Arthur Klink heeft, na een studie Elektrotechniek en Bedrijfskunde , al 35 jaar
ervaring in het vakgebied openbare verlichting en elektrische installaties. Hij is
mede oprichter en voorzitter van de stichting openbare verlichting Nederland
(OVLNL) en Inter gemeentelijk overleg Openbare Verlichting (IGOV). Daarnaast
is hij senior adviseur gemeente Utrecht, Stadsingenieurs.
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Marco Sodderland is onderzoeker bij Motivaction. Hij wordt gedreven door zijn
grote interesse in de meest uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken en
door zijn hart voor de publieke zaak. De nadruk van zijn activiteiten ligt op het
adviseren over de consequenties van onderzoekresultaten als het gaat om de
uitvoering van beleid. Hij richt zich vooral op kwantitatieve projecten voor
(landelijke/provinciale/lokale) overheden, kennisinstituten en maatschappelijke
organisaties op het gebied van duurzaamheid, mobiliteit en energie.
Karen Janssen is projectleider en onderzoeker bij het Expertisecentrum
Sustainable Business van Avans Hogeschool. Haar onderzoek richt zich op de
circulaire regeneratieve economie. Karen is actief in verschillende projecten
gericht op het creëren van waarde uit afval, maar ook op grondstofefficiëntie
en systeemverandering. Door middel van praktijkgericht onderzoek wordt
inzicht verkregen in de aspecten die van belang zijn bij de vorming van
collaboratieve bedrijfsmodellen en hoe bedrijven hierin moeten samenwerken
en daarbij als netwerk een balans onderhandelen in economische, ecologische
en sociale impact. Karen heeft oog voor kennisontwikkeling en valorisatie,
zowel voor de wetenschap als voor de praktijk. Daarnaast is zij projectleider van
het Europese project Smart Light Concepts.
Rene-Pascal van den Boom is als docent-onderzoeker verbonden aan het
lectoraat Sustainable Finance and Accounting van Avans Hogeschool. Zijn
expertise ligt op het gebied van duurzame verslaglegging, financieel &
riskmanagement, duurzame investeringen & financiering en management
control. Hij geeft les in de vakken financiering, management accounting,
wiskunde, risicomanagement (treasury) bij de opleiding Finance & Control.
Yves Prevoo is docent Elektrotechniek & Technische Informatica bij Avans in
Den Bosch. Daarnaast is hij kenniskringlid van het lectoraat Smart Energy. Met
zijn expertise in regeltechniek, software, embedded software, GNSS
positionering en LPWAN-communicatie is hij verbonden aan het Smart Light
Concepts project.
Ger-Jan van den Elsen is als docent-onderzoeker verbonden aan het
Expertisecentrum Sustainable Business van Avans Hogeschool. Zijn expertise
ligt op het gebied van stakeholder involvement, omgevingscommunicatie en
issue management. Bij de Academie voor Communicatie en User Experience
geeft hij les in de vakken cultural awareness, reputatiemanagement, media, en
onderzoek.

