Sprekers Congres Omgevingswet & Agile Communicatie
Wieneke Buurman
Wieneke is een ervaren directeur met 25 jaar ervaring als leidinggevende
van communicatieafdelingen en aanverwante disciplines. Ze heeft 10 jaar
politiek-bestuurlijke ervaring. Focus op reputatieverbetering, positionering,
verbinding met interne en externe organisatieomgeving, behalen van
strategische doelen, verandermanagement. Sinds 2016 voorzitter van
Logeion, de Nederlandse beroepsvereniging van communicatieprofessionals.

Chantal Gernette
Chantal is senior communicatieadviseur bij Yacht en vervult interimopdrachten in project-, omgevings-, corporate & interne communicatie.
Momenteel werkt ze bij de Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer aan
diverse projecten. Ze is gecertificeerd voor Agile Foundation voor MarCom en
Agile Advanced voor MarCom.

Liesbeth van Greuningen
Liesbeth is al jarenlang actief als communicatieadviseur bij diverse
omgevingsdiensten en de gemeente Den Haag. Sinds 2 jaar vervult zij de rol
van programmamanager Omgevingswet bij de Omgevingsdienst WestHolland. Bij het vervullen van deze functie is haar communicatie-ervaring
onmisbaar.

Heleen Groot
Heleen is sinds juni 2018 programmadirecteur bij Aan de Slag met de
Omgevingswet van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK). Dit interbestuurlijke programma is een
samenwerkingsverband tussen gemeenten (VNG), provincies (IPO), Unie van
Waterschappen (UvW) en het Rijk. Met als doel dat iedereen in Nederland
kan werken met en naar de bedoeling van de Omgevingswet, zowel
eindgebruikers, initiatiefnemers als belanghebbenden.

Femke van Lieshout
Femke is sinds begin 2018 senior adviseur en coördinator communicatie
Omgevingswet bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). In deze
rol heeft zij bijgedragen aan het ontwikkelen van de Toolkit voor lokale en
regionale communicatie. Femke heeft jarenlange ervaring in
overheidscommunicatie in uiteenlopende projecten.

Mariëtte Pasman
Mariëtte heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor vernieuwing en
professionalisering van de communicatiefunctie binnen de overheid. Vanuit
verschillende functies en bij diverse werkgevers zoals de gemeente Den
Haag, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en nu bij het
programma Aan de slag met de Omgevingswet waar ze werkt in de rol van
Coördinator Communicatie. Daarnaast is Mariëtte lid van het Algemeen
Bestuur van Logeion en ambassadeur van het Agile MarCom Consortium.

Esther Pastoors
Esther is sinds 2008 als communicatie- en participatieadviseur betrokken
geweest bij meerdere grote gebiedsontwikkelingen. Nu werkt ze bij het
programma Aan de slag met de Omgevingswet als adviseur Participatie en
als ontwikkelaar van de Toolkit voor lokale en regionale communicatie over
de Omgevingswet.

Guido Rijnja
Guido is adviseur communicatiebeleid bij de Rijksvoorlichtingsdienst.
Daarvoor was hij communicatieadviseur bij de bestuursdienst van de
Gemeente Rotterdam. Hij promoveerde op Genieten van Weerstand. Guido
ontwikkelde Dilemmalogica, een manier om al contact te maken over het
probleem, in plaats van pas te communiceren bij de oplossing.

Mariëlle Roozemond
Mariëlle heeft een specialisme ontwikkeld op Agile werken in marketing en
communicatie. Als Agile coach werkte zij onder andere voor ING, SVB, RIVM
en Havenbedrijf Rotterdam. Ze schreef samen met andere coaches het boek
Scrum in Actie. Ook is ze als Hogeschooldocent werkzaam bij de opleiding
communicatie in Rotterdam. Ze is bestuurslid van Agile Consortium en
voorzitter van Agile MarCom Consortium.

