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Ik ben getrouwd en heb een dochter die in 2010
geboren is. Samen met hen, twee poezen en binnenkort
een hond, twee paarden en een stel kippen woon ik op
het platteland vlakbij de stad Groningen in een oud
boerderijtje dat we volledig aan het verduurzamen zijn.

Mijn werk:
De afgelopen jaren heb ik veel geschreven voor de organisaties waar ik, al dan niet in dienstverband,
aan verbonden was. Ik schrijf met name achtergrondreportages, interviews en (levens)verhalen.
Vaak maak ik ook zelf de foto’s bij de artikelen die ik maak. Juist omdat ik als interviewer of
gesprekspartner al een band heb opgebouwd met degene over wie ik schrijf, worden dat pakkende
foto’s. Mijn kracht zit ‘m in de combinatie van kennis van inhoud en beleid, en de gave om daar op
een aansprekende manier over te communiceren.
Onderwerpen die mij liggen zijn het wel en wee van ‘sociaal kwetsbare burgers’ en duurzaamheid in
de breedste zin van het woord. Focus daarbinnen ligt op energietransitie en bewonersparticipatie.
Dat is ook af te lezen aan de werkervaring die ik heb en opleidingen die ik volgde.
Niet alleen schrijven, maar ook bedenken, regelen, (bege)leiden en organiseren behoren tot mijn
kerncompetenties. Daarom heb ik ook vaak bijeenkomsten georganiseerd: van het ontwikkelen van
een concept tot en met het houden van een eindevaluatie – ik vind het allemaal leuk.

Recente werkervaring en opleiding:
Vanuit mijn eigen bedrijf Via Mirella (opgericht in 2012) doe ik momenteel verschillende opdrachten.
Net afgerond: de ontwikkeling van innovatieve concepten om dak- en thuisloosheid onder jongeren
te verminderen (opdracht VWS) en nog steeds bezig: bewonersinitiatieven ondersteunen op het
gebied van de energietransitie (opdracht gemeente Den Haag).
Verder: een haalbaarheidsonderzoek en communicatie/ participatie duurzame warmte
Vruchtenbuurt, de ontwikkeling van een Buurtacademie voor stadsdeel Laak, het vergroten van
maatschappelijke betrokkenheid van leerlingen uit het voortgezet onderwijs en de ondersteuning
van de ouderraad op een islamitische school in Rotterdam.

In 2015 en 2016 was ik parttime in dienst bij Publinc, adviesbureau voor maatschappelijke
vraagstukken.
In 2014 en 2015 werkte ik als coördinator van een Ontmoetingscentrum voor dementerende
ouderen van stichting Zorggroep Florence.
Van 2011 tot 2013 was ik stafmedewerker communicatie en beleid bij de Kessler Stichting.
In de jaren daarvoor heb ik verschillende functies gehad, variërend van (senior) beleidsadviseur bij de
Rijksoverheid (specialisatie inburgering en integratie) tot programmamanager bij een lokale
ontwikkelingsorganisatie in Uganda (2004 – 2007), en van stafmedewerker bij een
migrantenorganisatie in Toronto (2007 – 2008) tot projectcoördinator bij onderwijsbureau
Worldschool (2009 – 2011).
Ik deed VWO aan het Nienoordcollege in Leek (eindexamen 1994) en studeerde Eigentijdse
geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen (afgestudeerd in 1999). Daarna volgde ik onder
andere een opleiding journalistiek aan de Hogeschool Utrecht.
Kortom: mijn maatschappelijke betrokkenheid is groot en ik heb veel ervaring, zowel lokaal als
nationaal en internationaal, binnen grote en kleine organisaties.

Opdrachtgevers van Via Mirella:
Ik werkte onder andere voor Delft voor Elkaar/ gemeente Delft, gemeente Den Haag, stichting MEE,
stichting MOOI!, Xtra, stichting VTV, Wijkberaad Vruchtenbuurt, Publinc , Worldschool , PEP Den
Haag/ HOF, Kessler Stichting, ministeries BZK en VWS en de stichting Lezen & Schrijven

