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Werkervaring 

2016 – huidig Ministerie van Economische Zaken, Energiedialoog 

- Coördinator scenarioproject energiedialoog (ontwikkelen en uittesten van 

scenario’s, dialoogsessies over de energietransitie, omgaan met complexiteit en 

onzekerheid) 

2015 – huidig Ministerie van Economische Zaken, DG Agro en Natuur, directie Agro en Natuur 

Kennis: langetermijnuitdagingen verbinden met kortetermijnagenda’s 

- Oceanen en Voedselzekerheid, lid JPI Oceans (Europees platform voor 

strategische samenwerking en onderzoeksprogrammering) (tot maart 2016) 

- Agrarisch Kennis- en Informatiesysteem: beleidsreactie op OESO review 

- Agritechnologie en oplossingen voor langetermijnuitdagingen in het 

voedselsysteem en natuur (bijv. faciliteren van een dialoog hierover tijdens de 

missie van de Californische staatsecretaris met leden platform AgriFoodTech en 

High Tech to Feed the World) 

- Strategieontwikkeling Directie Agro en Natuur Kennis 

2015 – juli 2015 OESO Strategic foresight, bureau Secretaris Generaal (detachering vanuit het 

Ministerie van Economische Zaken) 

- Voorbereiding van een scenariodiscussie tijdens de ministersraadvergadering 

(ontwikkelen en uittesten van de scenario’s, inspelen op de wensen en zorgen van 

ambassadeurs en andere topambtenaren) 

- Bijdrage aan megatrendanalyse t.b.v. dialoog met OESO medewerkers en 

ambassadeurs 

- Begeleiden van workshops scenariodenken 

2013 – 2015 The Hague Centre for Strategic studies, HCSS (detachering vanuit het Ministerie van 

Economische Zaken) 

- Meta foresight Agriculture and Food (big data analyse van honderden 

toekomstverkenningen uit China, India, Brazilië en Afrika) 

- Big data analyse van overheidspublicaties over palmolie en sojabonen uit Brazilië, 

China, India, Maleisië en Indonesië 

- Geo-economische analyse van kansen voor agri&food business in MENA landen 

- Een analyse  ter ondersteuning van een agri&food strategie tussen Nederland en 

China 

- Een analyse van palmolie en soja importstromen vanuit een NEXUS  perspectief 

2013 – heden  Voorzitter Dutch Future Society, local chapter van de World Future Society 

- Het opbouwen van een agendazettende netwerkorganisatie, online en door het 

organiseren van evenementen 

- Het aansturen van een actief stichtingsbestuur met het oog op een financieel 

gezonde organisatie 
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- Het ondersteunen van gedeeld leren en ontwikkeling van het vak 

toekomstverkennen 

2013 – heden  Future Motions (zzp, part time job voor zaken buiten mijn rol als ambtenaar) 

- Het geven van trainingen over toekomstverkennen 

- Het begeleiden van scenarioworkshops en horizon scan sessies 

- Onderzoek en trendanalyse 

- Spreker over toekomst- en trendverkenningen  

2013 – 2015  Future IQ global expert team 

- Analyse toekomst van de stad 

 

2010 – 2013 Senior beleidsmedewerker Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

(later samengevoegd tot het Ministerie van Economische Zaken) 

- Scenario’s over de toekomst van voedselsystemen ontwikkeld t.b.v. eiwitdialoog 

met stakeholders (bedrijfsleven, kennisinstellingen, belangenorganisaties) 

- Faciliteren van versnellingsagenda eiwitinnovaties met koplopers uit het 

bedrijfsleven, gebruik makend van scenario’s over de toekomst van 

voedselsystemen 

- Lid / voorzitter begeleidingscommissie van diverse beleidsondersteunend 

onderzoek op onderwerpen rondom het mondiale voedselsysteem, agri-

economie, toekomstverkenningen, en technologische innovaties 

- European Research programming: ERANET SUSFOOD (kernlid) 

- SCAR 4e toekomstverkenning bio-economie (deelnemer co-creatie workshops) 

- Stimulering innovatie in MKB in de agri en food sector 

2005 – 2010  Toekomstverkenner bureau Risicobeoordeling Voedsel en Waren Autoriteit  

- Toekomstverkenning technologische innovaties en nieuwe risico’s (food en non-

food) 

- Toekomstverkenning consumentenpatronen (food en non-food) 

- DG Sanco werkgroep risicobeoordeling voor non-food consumentenproducten 

1999 – 2000 Onderzoeker TNO Technische Menskunde 

- Literatuuronderzoek naar leiderschap, stress en coping kleine militaire teams 

 

Opleidingen 

2000 – 2005  PhD Technische Universiteit Delft (Prof.dr. Andrew Hale, Prof. Bill Green) 

- Risk perception in consumer product use 

1994 – 2000  MA Universiteit Leiden (Prof.dr. Patrick Hudson) 

- Cognitieve Psychologie: arbeid, gezondheid en veiligheid 

1988 – 1994  Gymnasium Haganum 

 

 

Publicaties 

Mijn blogs:  www.futuristablog.com en op mijn LinkedIn profiel 
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Erkenningen 

2008, 2009, 2010, 2011, 2012 Bewuste beloning Ministerie van EZ, LNV en VWA  

2010 Geselecteerd voor de leergang Leiderschap in beleidsprocessen II 

 

Nevenactiviteiten 

2009 – heden Ondersteuning (bij het opbouwen) van het bedrijf van mijn man, gitaarbouwer 

Panucci Custom Guitars 

2004 – heden Yogadocent bij Kdans (Ik ben gecertificeerd Iyengar Yoga Leraar) 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753506000968
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753506000968

