Overheid + bewoners + bedrijven:
dialoog, beleidsbemiddeling, mediation
CV van drs. H. Bekkers, 2020

Werkzaamheden
Dialoog en beleidsbemiddeling bij complexe beleidskwesties, burgerinitiatieven, participatie
Als onafhankelijke begeleider bij complexe vraagstukken is de opgave om met verschillende
organisaties en belangen in beweging te komen en resultaat te boeken. De rol van Hans Bekkers is
beleidsbemiddelaar of facilitator van het proces.
Aan de orde komen vragen als:
• Hoe kunnen ministeries, waterschappen, gemeenten, brancheorganisaties, bedrijven goed
samenwerken? Ieder met hun eigen invalshoeken en belangen?
• Hoe kan de overheid omgaan met participerende burgers en bedrijven, en hoe initiatief
nemende burgers en bedrijven omgaan met de overheid?
• Hoe komen tot een effectieve wisselwerking tussen bestuur, ambtelijke organisatie, politiek
en samenleving?
Een gedeputeerde bij een door Hans begeleid traject schreef:
“Hans is een betrouwbare schakel in complexe bestuurlijke processen, snel schakelend van adviseur
tot probleemoplosser zonder het einddoel van zijn opdrachtgever uit het oog te verliezen.”

Oplossen van geschillen tussen overheid, burgers en bedrijven
Hans Bekkers is sinds 2011 MfN-registermediator en richt zich op het oplossen van geschillen tussen
bedrijven, burgers en de overheid.
Voor rechtbank Amsterdam wordt hij regelmatig als mediator gevraagd bij geschillen tussen
overheid en samenleving, bestuursrechtelijke zaken en bij strafrechtzaken.

Trainer
Hans Bekkers is trainer bij Centrum voor Conflicthantering in Haarlem (www.cvc.nl)
en Beleidsbemiddeling BV (www.beleidsbemiddeling.nl).
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Opleidingen
Effectief omgaan met verschillende invalshoeken loopt als rode draad door het werk van Hans Bekkers.
Hij heeft de kracht van verschillende invalshoeken zijn leven lang aan den lijve gevoeld. Geboren in
Nieuw-Guinea, met familiewortels in zowel de Rotterdamse haven als het Korps Mariniers. Gewoond en
gewerkt in Nederland, VS, Aruba, Curaçao en België. Naast deze basis zijn verdere opleidingen:
•
•
•
•
•
•

Doctoraal Economische geografie: Univ. Utrecht/ Ruimtelijke innovatie: University of Florida
Facilitator MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) (Certificering OPP)
Executive coaching (Hoogendijk)
MfN-registermediator (M10899) (Van der Hoeven Nelissen) en specialisaties (CVC)
Karakter practitioner
Korps Mariniers: pelotonscommandant.

Mediation specialisaties
•
•
•

Business mediation (CVC)
Overheidsmediation (CVC)
Mediation in strafzaken (CVC)

Nevenactiviteiten
Bestuurslid van:
•
•
•

Stichting mediations in Milieu en Ruimtelijke Ordening (SMRO)
Vereniging Mediators voor de Overheid (VMO)
Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv).

Organisatie en contactgegevens
Nieuw Script
Dufaystraat 9-III
1075 GS Amsterdam
www.nieuw-script.nl
KvK Amsterdam nr. 64776719
btw-identificatienummer NL001203937B25
hans@nieuw-script.nl
telefoonnummer 06 51 28 64 22
-----

Stakeholder engagement, mediation at the interface of governments, citizens and
businesses
Independent and neutral facilitator and registered mediator. Whether to engage stakeholders, improve
collaboration or find a resolution to a wicked multi-party conflict, Hans Bekkers helps build confidence,
find solutions and ensures that movement is created between all stakeholders towards the set goal.
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