Conferentie SLIM - dagvoorzitter & sprekers

De interactieve dag staat onder leiding van Esther van der Voort.
Haar passie: mensen verbinden. Als dagvoorzitter en als comedian. Een dag is pas geslaagd
als mensen elkaar gevonden hebben op inhoud, in sfeer of in de lach.
Esther heeft jaren voor de overheid gewerkt. Zij is met haar achtergrond dus gewend om
zich snel te verdiepen in ingewikkelde materie maar weet daar met haar humor en haar
nuchtere kijk voor iedereen begrijpbare kost van te maken. En ook bij de overheid was zij net
even anders dan de rest. De titel atypische ambtenaar is het mooiste compliment dat ze ooit
kreeg. Esther is doelgericht dat kan ook niet anders als moeder van vier kinderen.
Luitenant-kolonel Esmeralda Kleinreesink.
Esmeralda is als officier in Afghanistan geweest en neemt ons mee in haar uitdagingen en
oplossingen vanuit de wereld van defensie. Doe inspiratie op over hoe je binnen de regels,
met vele partijen, al improviserend alles voor elkaar krijgt. Als je altijd al hebt willen weten
hoe het eraan toegaat op een militair hoofdkwartier, dan is dit uw kans.
Zij neemt je mee naar de vergadering waar de hulpmissie wordt gepland na een
aardverschuiving. Naar de bunker, tijdens een raketaanval op het kamp. Naar de Engelse
kolonel met een bijzondere stijl van leidinggeven. Naar de wekelijkse bazaar. Esmeralda laat
je kennismaken met internationale militaire samenwerking: met moeilijk uitvoerbare
politieke besluiten, met paranoïde, maar charmante Italianen, gezellige Duitsers,
bureaucraten van elke nationaliteit en Britse humor.

Caroline Hummels Faculteit Industrial design, TU Eindhoven
Om de sociale veerkracht in onze samenleving te vergroten kijkt de faculteit Industrial
Design verder dan technologie alleen. Hoe kan ook design persoonlijke, sociale en
maatschappelijke verandering ondersteunen.
Caroline onderzoekt hoe design en technologie de houding voor en de daadwerkelijke
samenwerking in de maatschappij kunnen versterken. En hoe je samen innovatieve
antwoorden kunt ontwikkelen om zo tot een transformatie te komen. Bijvoorbeeld voor
dementerenden. Hummels: “Wij proberen een omgeving anders te ontwerpen, waardoor zij,
hun familie en verzorgers meer gerespecteerd en ondersteund worden. Hoe kun je hun
woningen technologisch zo inrichten dat ze vitaal blijven, beter sociaal ingebed, en zo veel
mogelijk grip op hun leven houden?”

Ander voorbeeld van hoe de faculteit sociale veerkracht benadert, is het project [X]Changing
Perspectives: ‘interactieve tafels’ waarmee bestuurders, corporaties en andere partijen
samen met burgers actief verkennen en visualiseren wat belangrijk is in hun wijk of regio.
Deze gesprekstafels versterken de communicatie tussen alle deelnemers.

Marije van den Berg (Democratie in uitvoering), over nieuwe vormen van democratie
Marije onderzoekt en ontwerpt nieuwe vormen voor (be)sturen en politiek in de democratie
van nu. Na haar periode als raadslid is zij onverminderd nieuwsgierig naar waar democratie
nou van gebakken is. Zij werkt als onderzoeker, adviseur en spreker op het gebied van
(lokale) democratie. Haar kracht? Grote waarden en vaak grote woorden over democratie
‘hanteerbaar’ maken, zodat je er in de dagelijkse praktijk werk van kunt maken. Voor politici,
bestuurders, ambtenaren en loslopende burgers. Democratie in uitvoering!
Gemeenteraden, bestuurders en ambtenaren begeleidt Marije bij democratischer werken.
Vooral allerlei vormen van participatie en initiatief is haar expertise. Zij heeft ook regelmatig
samengewerkt met de VNG en BZK.

