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DEELNEMERS COPRO 2011

GASTEN (van buiten)
Jan Cees Kok (Ministerie BZK / WWI)
Geert Jan Prummel (Ministerie I&M)
Ineke Spapé (Lector en adviseur SOAB)

GASTEN (van AgentschapNL)
Arjan de Zeeuw 
Ellen Leussink
Frank Mathissen
Peter Wilbers
Lidwien Slothouwer
Bart Mijland

NIEUWE IMPULS VOOR COPRO

Met lef, enthousiasme, daadkracht en een enorme leergierigheid 
namen 22 professionals van binnen en buiten AgentschapNL in    
2011 deel aan de Community of Practice Ruimtelijke Ordening. Doel: 
denkkracht organiseren om concrete vraagstukken over duurzame 
gebiedsontwikkeling op te lossen. Of op zijn minst een stuk verder te 
brengen. En: dwarsverbanden binnen de organisatie leggen. Want de 
vraagstukken van vandaag vragen om een integrale aanpak. Of zoals 
hoogleraar Marc van Twist het noemt: 'De tussenfunctie'.
Hoe kun je een traject van kennisontwikkeling van vier enerverende 
dagen samenvatten? We hebben gekozen voor een landschappelijke 
mindmap waarin veel te ontdekken en te herkennen valt. Tussen het 
rationele kanaal en de onvoorspelbaar meanderende rivier voert de 
rijksambtenaar anno nu een boeiende balanceeract op. In de Copro 
zoeken we naar verbindingen die nieuwe inzichten opleveren, zowel 
persoonlijk als voor de organisatie als geheel. Draai dit vel nog maar 
eens om en ontdek wat het landschap van ‘het nieuwe tussen’ te 
bieden heeft. Maar beter nog: spreekt uw collega er op aan. Wat heeft 
Copro jou nu werkelijk opgeleverd? Neem er gerust een (duurzaam) 
kopje koffie bij.

DEELNEMERS (van AgentschapNL) 
Marion Bakker
Gemma van Eijsden
Gé Huismans
Toos Lander
Raymond Linssen
Roger Ravelli
Mandy Willems
Arjan Verheul
Pim de Waard
Carola Verbeek
Jacqueline Brouwer
Rick Lindeman

BEGELEIDERS
Rosa Lucassen
Lidwien Reyn
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