Alle auteurs op een rij
Riek Bakker
Riek Bakker is stedenbouwkundige en bestuurlijk troubleshooter. Zij heeft aan
de wieg gestaan van de realisatie van grote gebiedsontwikkelingen als de Kop
van Zuid en Leidsche Rijn. Heeft nationaal en internationaal prijzen gewonnen.
In 2016 startte zij als inwoner met een groot project ‘Strategische Toekomstvisie
Krimpenerwaard. Riek is in 2015 benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Yvonne Batenburg
Yvonne H. Batenburg is jurist/mediator. Studeerde Rechten aan Erasmus Universiteit Rotterdam. Was tot 2002 directeur-maatschapsecretaris bij AKD Prinsen Van
Wijmen advocaten en notarissen. Als fractievoorzitter VVD Vlaardingen (20022006) heeft zij zich verdiept in het democratisch instrument burgerinitiatief en
bijgedragen aan de invoering ervan in de eigen gemeente. Van 2003-heden is ze
actief als mediator in Batenburg Mediation & Adviespraktijk. Ze heeft diverse bestuurlijke functies in vrijwilligersorganisaties, w.o. 2006-2017 voorzitter burgerinitiatief Stichting Federatie Broekpolder, en secretaris burgerinitiatief Stichting
Vlaardings Energiecollectief. Sinds 2016 is zij voorzitter RvT Museum Vlaardingen.

Annegien Blokpoel
Annegien Blokpoel is ondernemer, business angel, strategisch adviseur en board
room advisor van beursgenoteerde en MKB-bedrijven. Zij is bedrijfseconoom,
MBA, financieel specialist en archeologe, met een brede maatschappelijke blik.
Ook is zij auteur van het bestseller Maak je bedrijf meer waard. De cocreatie artikelen zijn vanuit deze context op persoonlijke titel geschreven.

Jan Bouwens
Jan Bouwens ziet samenwerking en cocreatie als de sleutel tot succes. Resultaten boeken is voor Bouwens een feest. In zijn werkzame leven bij Rijkswaterstaat
en als zelfstandig adviseur heeft hij ervaren dat resultaat vrijwel altijd het gevolg
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is van goede samenwerking en dat je feesten nooit in je eentje viert. Is regionale
samenwerking mogelijk zolang er nog soevereine gemeenten zijn? Deze vraag
heeft Bouwens beziggehouden als raadslid, wethouder en afdelingsbestuurder
voor de PvdA in de gemeente Bodegraven. Zijn zoektocht naar gedeelde belangen en cocreatie is het uitgangspunt geweest voor zijn bijdrage aan dit boek.

Arko van Brakel
Arko van Brakel is een ondernemer, auteur (onder andere van de bestseller Iedereen Ondernemer), spreker, coach en inspirator. Gedreven door een niet aflatende drive om bij te dragen aan innovatie, ondernemerschap en vooral aan
een betere en gezondere werkomgeving, kenmerkt zijn leven zich door een reeks
ondernemende keuzes. Zijn meest in het oog inspringende ondernemingen waren EuroNet Internet, PuntEDU en Nieuwe Helden, ervaringen die hij meenam
in zijn directeurschap van leiderschapsinstituut de Baak. Tegenwoordig is hij
samen met Ricardo Semler medeoprichter van het Semco Style Institute, met
als doel performance, innovatie en werkplezier te vergroten door middel van
democratisch leiderschap. De vraagstukken van onze door exponentiële trends
gedomineerde WE-conomy kunnen we immers niet oplossen met het denken en
werken van gisteren.

Jeroen ter Brugge
Jeroen ter Brugge (1967) is wetenschapsconservator bij het Maritiem Museum
Rotterdam. In het kader van het Rotterdam Centre for Modern Maritime History, een samenwerkingsverband van het museum met Erasmus Universiteit Rotterdam, doet hij promotieonderzoek naar de Nederlandse scheepsbouw tussen
1870 en 1914 in internationaal perspectief. In zijn vrije tijd is hij secretaris van de
Federatie Broekpolder waar hij als coördinator ook verantwoordelijk is voor het
project Educatief Archeologisch Erf.

Roger De Bruyn
Emeritus hoogleraar Roger De Bruyn gaf praktijkgerichte colleges Creatief Denken aan tientallen Nederlandse universiteiten en hogescholen, aan bedrijven
en overheidsinstellingen op basis van de ideeën van Koestler en Osborn, van
Amabile en De Bono, van Vanosmael, William Gordon, Tony Poze en de Creative
Education Foundation. Laatste publicatie onder zijn hoofdredactie: Creatieve
Stromingen. Actuele kijk op creativiteit en innovatie (2013).
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Paul Eerdmans
Paul Eerdmans is oud-belastinginspecteur, oud-belastingadviseur van inter
nationale beurs- en grote familiebedrijven. Momenteel is hij (boardroom) counselor voor zowel Nederlandse als buitenlandse familiebedrijven en start-ups.

Jan Eikema
Jan Eikema is politicoloog en gespecialiseerd in participatieprocessen. Eikema
is (mede)oprichter van Awareness, adviesbureau voor beleidsmarketing. Samen
met prof. Luigi van Leeuwen schreef hij het boekje ‘Politiek is niet voor bange
mensen’ (SDU).

Henk van der Eng
Henk van der Eng is eigenaar van Butterfly consultancy. Henk is een duizendpoot die vele bestuurders het ‘licht’ heeft laten zien op beperkende schaduwkanten, sabotagemechanismen en blinde vlekken die onbewust elke gezonde cocreatie met zichzelf en anderen in de weg staan. Hij ontwikkelde een
objectief meet- en behandelsysteem voor vitaliteit. Zie www.linkedin.com/in/
henk-van-der-eng.

Henrick Fabius
Henrick Fabius is jurist/consultant/onderhandelaar en ervaringsdeskundige op
het terrein van nationaal en internationaal beleid en bestuur. Nu werkt hij als
adviseur, is voorzitter van Nieuw Nederland Nu! en promoveert hij op het onderwerp Sturing op basis van waarden. Zijn specialisatie is samenwerking tussen
de drie b’s: burgers, bedrijven en bestuur, waarbij hij voor cocreatie het motto
hanteert: Partijen aan tafel!

Judith van de Geer
Judith van de Geer is werkzaam in het ruimtelijk domein als procesregisseur en
facilitator. Zij ontwerpt en leidt sessies waarin een goede belangenafweging,
kwaliteit van besluitvorming, meervoudige samenwerking en eigenaarschap de
sleutel vormen voor een succesvol en gedragen eindresultaat. In het leiden van
groepen is haar helderheid, persoonlijke aanpak en creatieve stijl van werken
hier onlosmakelijk mee verbonden.

7

ALLE AUTEURS OP EEN RIJ

Marco van Gorp
Marco van Gorp is eigenaar van Gezond Management. Hij raakt in woord en
gebaar een groot aantal topmanagers en topsporters. Een gezond en gelukkig
leven heeft baat bij persoonlijke ontwikkeling en verdieping. Gezond Management leert je denken met gevoel, werken vanuit intuïtie, volledig vertrouwen op
gevoel. Zo verloopt ons leven als vanzelfsprekend in een vloeiende beweging.
www.gezondmanagement.nl

Hank Kune
Hank Kune is oprichter van het adviesbureau Educore en medeoprichter van de
netwerkorganisaties Future Center Alliance en International Initiatives for Societal
Innovation. Deze zijn gericht op het bevorderen van de toekomstgerichtheid van
de samenleving, de vernieuwing van de publieke sector en het hands-on ondersteunen van maatschappelijke innovatie. In de periode 1994-2008 werkte Kune
aan veel projecten rond interactieve beleid- en planvorming en participatieve
innovatie met diverse overheden in Nederland. De afgelopen tien jaar heeft hij
hoofdzakelijk gewerkt aan het bevorderen van condities voor maatschappelijke
innovatie en ondernemerschap in Europa en Japan. Hank Kune publiceert regelmatig over vraagstukken rond regionale innovatie ecosystemen, entrepreneurial
discovery en het werken in future centers.

Paul Langeweg
Paul Langeweg heeft in zijn rol als belangenbehartiger die hij gedurende 30 jaar
vanuit de ANWB heeft vervuld – het laatst als Directeur Algemeen LedenBelang
– ervaren welke kracht er schuilt in samenwerking en hoe het sluiten van verrassende coalities tussen partijen met uiteenlopende achtergronden kan zorgen
voor doorbraken in het aanpakken van complexe (maatschappelijke) vraagstukken. Vanuit de fascinatie voor het fenomeen samenwerking die hieruit is voorgekomen heeft hij een brede expertise opgebouwd over alles wat met dit onderwerp te maken heeft. Die zet hij nu samen met zijn praktijkervaring in om vanuit
een zelfstandige en onafhankelijke positie samenwerkingsprocessen te begeleiden. Daarbij stimuleert hij personen en organisaties om hun samenwerking te
laten uitgroeien tot cocreatie en helpt hij hen in het omgaan met de dilemma’s
die zij daarin tegenkomen.

Fred Meerhof
Fred Meerhof is als burger, ambtenaar, manager en organisatieadviseur altijd
met cocreatie bezig geweest. Zo was hij in de jaren tachtig en negentig van de
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vorige eeuw een van de eerste inspraakambtenaren van Nederland en heeft
hij een soort krachtwijkaanpak samen met burgers ontwikkeld in Den Haag. In
Vlaardingen is hij een van de grondleggers van het burgerinitiatief om de Broekpolder te behouden als groengebied door het zo mooi te maken dat niemand
deze nog zou willen bebouwen.

André Noordegraaf
Andre Noordegraaf is als senior adviseur van Rijkswaterstaat op het gebied van
meervoudige en interdisciplinaire samenwerking in projecten als Kristallisatie 21,
Wegverlichting, 4Bconsult. Hij is coauteur in het boek Fysica van Samenwerking.
Momenteel is hij secretaris van het kernteam Living Lab Schouwen-Duiveland,
Grevelingen en Oosterschelde en adviseur meervoudige samenwerking LLSDGO voor de ontwikkeling en begeleiding van interdisciplinaire onderzoeksprogramma’s, uitgevoerd door studenten vanuit MBO, HBO en WO.

Annelies Oosterhoff
Annelies Oosterfhoff is eigenaar van Spade, consultancy. Zij promoveerde aan de Business Universiteit Nyenrode op vitaal en duurzaam leiderschap. Vanuit haar dissertatie ontwikkelde zij het High-Five! model en past
dit toe in haar gastlessen en Peer Group coaching bij de Executive MBA opleiding. Centraal in haar werk staat de vraag: wat beweegt ons in essentie?.
Zie www.wholeinoneleadership.nl

Ad de Rooij
Ad de Rooij, werkzaam bij Rijkswaterstaat, is al meer dan vijfentwintig jaar vooraanstaand pionier in het tot stand brengen van samenwerking tussen burgers,
openbaar bestuur en bedrijfsleven. Hij is verantwoordelijk voor een scala aan gerealiseerde innovaties van infrastructurele projecten, gebiedsprojecten en het
ontwikkelen van nieuwe processen en methoden voor planvorming- en besluitvorming. Hij heeft tal van publicaties op zijn naam, zoals de boeken Fysica van Samenwerking deel 1 en 2. Hierin bracht hij ruim honderd auteurs bijeen om het thema
publiek-privaat-maatschappelijke samenwerking in Nederland te introduceren.

Maurits van Rooijen
Maurits van Rooijen begon in de jaren 80 zijn academische loopbaan met onderzoek naar groene verstedelijking. Sinds 1993 is hij woonachtig in Londen, maar
is actief gebleven in Nederland, laatstelijk als rector magnificus van Nyenrode
universiteit. Sinds 2012 is hij chief executive/group rector van Global University
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Systems, nu een van de grootste bedrijven in Europa op het gebied van onderwijs en eigenaar van universiteiten en colleges van Vancouver tot Singapore.

Joop Verboom
Joop Verboom is senior adviseur HRM bij het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat. Zijn expertise richt zich op de ontwikkeling van het vak van de beleidsmedewerker. Hierin staat meervoudig samenwerken steeds meer centraal.
Intermenselijke aspecten als openheid, relaties kunnen opbouwen en openheid
in belangen zijn hierbij cruciale factoren. Joop is medebedenker van de werkateliers vakmanschap voor beleidsmedewerkers van IenW. Hierin wordt de kunst van
verbinden beoefend aan de hand van eigen cases uit de praktijk. Daarnaast is hij
projectleider van het pop-up atelier meervoudig samenwerken. Het atelier helpt
programma’s en projecten om tot goed meervoudig samenwerken te komen.

Peter van der Waal
Peter van der Waal is als historicus altijd gefascineerd geweest door veranderingsprocessen en de mate waarin de mens daarin een sturende rol kan spelen.
Dit initiatief spreekt hem aan omdat het met de introductie van cocreatie de
hedendaagse burger werkelijk een centrale rol wil laten spelen bij beslissingen
die hem of haar direct aangaan.

Anneke Witte
Anneke Witte heeft in haar carrière diverse posities bekleed binnen het bedrijfsleven, de industrie en de overheid. Zij laat zich inspireren door het gegeven dat
wij aan het begin staan van een nieuw tijdperk waarin zich gigantische kansen
zullen voordoen om samen de toekomst te ontwerpen. Door het bestuurlijk en
sectoroverschrijdend verbinden van de juiste mensen, ontwikkelen van nieuwe
systemen, ruimte creëren voor innovaties, elkaar willen helpen en motiveren,
wordt het onmogelijke mogelijk. Dat is waarom zij graag meewerkt aan het boek
Staat van Verbinding en waar zij op De Bouwcampus, gedetacheerd vanuit Rijkswaterstaat, met passie voor gaat!

Sijmen van Wijk
Sijmen van Wijk is communicatiestrateeg op het gebied van de kenniseconomie.
In die hoedanigheid heeft hij vele bedrijven, kennisinstellingen en niet-gouvernementele organisaties bijgestaan om op corporate niveau de communicatie
vorm te geven. Daarnaast is hij publicist. Hij heeft vele boektitels op zijn naam
staan, zoals Ambitie onder de Kaasstolp, dat in 2008 bij VOC Uitgevers verscheen.
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Hans van Zijl
Hans van Zijl zoekt naar de ontwikkeling van het menselijk bewustzijn in relatie tot de permanente verandering waarin de mens van generatie tot generatie
wordt gesteld. Hier was hij ook al mee bezig via het HRM-beleid bij de overheid.
Hier was hij betrokken bij het optimaal laten functioneren van mensen in organisaties. Hij probeert hierbij antropologie en filosofie te integreren tot een idee
waarbij universeel denken en handelen de norm wordt. Zijn motto voor cocreatie is: collectief creëren is een kans tot overleven.
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