
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referenties  
 

‘Dankzij Iefje ligt er nu een visie op de openbare ruimte in Vlaardingen, gebaseerd op de 

waarden van bewoners en ondernemers. Iefje is een professional die uitstekend in staat 

is - in korte tijd - input van bewoners en ondernemers naar een hoger abstractie niveau 

te tillen en technische aspecten te vertalen naar sociaal fysieke opgaven om deze 

vervolgens praktisch meetbaar en toepasbaar te maken. Met haar constructieve houding 

en flexibiliteit wist zij het projectteam tijdens dit proces betrokken te houden.’ 

Patrick Doodkorte, gemeente Vlaardingen  

 

‘Iefje is een stevige procesmanager, structurerend, doelgericht, maar met oog en oor voor 

de omgeving. Vage beleidsuitgangspunten heeft zij weten te vertalen in 

uitvoeringsgerichte programma’s.  

Bij de ondertekening van het convenant buurthuis van de toekomst Baambruggestraat 

werd zij door de partners alom geprezen als goede voorzitter, als teambuilder, als 

verbinder van groepen mensen.’ 

René Baron, stadsdeeldirecteur Escamp, Gemeente Den Haag 

  

‘Iefje heeft voor stichting KIEN met grote doortastendheid en kennis van zaken van de 

WMO en thuistechnologie de innovatietafel "Langer Thuis met Technologie" opgezet en 

geleid. Het was erg fijn om met Iefje te kunnen werken. Haar enorme inzet en resultaat 

gerichte aanpak zorgden ervoor dat alles tot in de puntjes geregeld was en we direct 

meters hebben gemaakt.’  

Wanda Kruijt, Stichting Innovatie Elektrotechniek Nederland (KIEN) 

  



 

 

 

 

 

 

 

‘Iefje zorgde in korte tijd voor de ontwikkeling van een gezamenlijke visie voor gemeente 

en winkeliers om het strategisch ondernemerschap in het centrumgebied te versterken. 

Zij heeft het vermogen om alle partijen vanuit hun eigen rol te enthousiasmeren dit 

vraagstuk gezamenlijk aan te pakken. Bovendien leverde zij vlot sterke inhoudelijke 

documenten die alle partijen overtuigden van haar expertise op de inhoud. En haar 

kwaliteit om vergaderingen te leiden naar een helder gezamenlijk eindresultaat.’ 

Jos Lukasse, gemeente Barendrecht 

 

‘Iefje weet een team en de omgeving vertrouwen en rust te geven. Professioneel en 

authentiek. Door de wijze waarop zij het project heeft geleid, is er voor ieders gevoel een 

gezamenlijk resultaat ontstaan’  

Patrick Sebti, manager Haagse Pandbrigade gemeente Den Haag 

 

‘Ik heb de luxe gehad om het afgelopen jaar met Iefje samen te werken in een aantal 

adviestrajecten, waaronder het traject voor de provincie Noord-Brabant. Zij heeft de 

bijzondere gave om goed aan te sluiten bij de complexe vraagstukken van de 

opdrachtgever. Met een opvallend scherp oog voor haar toegevoegde waarde. Daarnaast 

weet ze ook te confronteren, maar bovenal perspectief te bieden. Visie ontwikkelen en 

deze naar de alledaagse praktijk vertalen is haar grote kracht. Voor Noord-Brabant wist 

Iefje verschillende provinciale strategieën van het sociale domein te vertalen naar 

eenvoudige en heldere modellen. Haar vermogen om deze ‘beleidsspaghetti’ te clusteren 

tot heldere taal was verbluffend. Ik hoop in de toekomst vaker met haar samen te 

werken, omdat ze mijn verwachtingen altijd weet te overtreffen.’ 

Rob Rutten, adviseur Expertise Centrum Jeugd, Samenleving en Ontwikkeling (JSO) 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

‘Iefje heeft ons uitstekend geholpen bij het behalen van het ISO 9001 certificaat. Dit heeft 

ze gedaan door zich snel nieuwe stof eigen te maken, het overzicht te behouden en goed 

sturing te geven aan het projectteam. Door haar vriendelijke en open houding heeft Iefje 

verder ook veel medewerkers bij de inhoud weten te betrekken. Hierdoor heeft ze niet 

alleen het gewenste resultaat weten te behalen, maar ook een groot draagvlak weten te 

realiseren binnen de afdeling voor ISO. Dit alles in goede afstemming met het 

management, zodat wij gezien dit succes haar meteen voor een nieuwe klus hebben 

gevraagd’ 

Jan Korff-de Gidts,  gemeente Den Haag 

 

 ‘Iefje heeft een geweldig resultaat neergezet als verbinder tussen de gemeentelijke 

organisatie en verschillende wijkorganisaties. Een goede en warme samenwerking’ 

David van Keulen, Manager Beleid Publiekszaken 

 


