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SUMMARY

Lisette van der Meer (1987) is bestuurskundige en studeerde af op de (maatschappelijke)
meerwaarde van allianties in aandachtswijken. Voor deze scriptie ontving ze de Master Thesis Award
van de Tilburg Law School. Lisette werkte van 2011 tot 2014 bij JongeHonden, vanaf 2013 als
zelfstandig ondernemer. In 2014 richtte Lisette met vijf compagnons de creatieve
ontwikkelmaatschappij BLOC op. BLOC brengt met een toekomstgerichte en innovatieve aanpak
markt, maatschappij en overheid in beweging en zorgt voor investeringen en resultaten.
Lisette is nieuwsgierig, doortastend en ontwikkelingsgericht en legt op slimme wijze verbindingen
tussen partijen en belangen. Lisette haalt energie uit samenwerken met mensen en benadert opgaven
vanuit verschillende perspectieven. Naast haar kritische en analytische instelling heeft zij een
maatschappelijk betrokken en ondernemende houding. Ze ontwapent en ontdoet publiek-private
samenwerking van complexiteit. Ze zorgt ervoor dat het gewoon gebeurt!
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Werkervaring
2014 – heden

Partner en oprichter BLOC
BLOC is een creatieve ontwikkelaar en werkt aan radicale concepten op het
snijvlak van energie, toerisme, wonen en werken.

2011 – 2014

Ondernemer JongeHonden
JongeHonden biedt tijdelijke capaciteit aan senior freelancers, adviseurs en
projectmanagers, onder andere op het terrein van stedelijke ontwikkeling, ruimtelijke
ordening, communicatie, duurzaamheid, sociaal beleid en zorg. Als vennoot binnen
JongeHonden was ik verantwoordelijk voor het praktisch runnen en de strategische
ontwikkeling van mijn eigen bedrijf en JongeHonden als geheel.

2011

Onderzoeker CBMO (Centrum voor het Bestuur van de Maatschappelijke
Onderneming)
Tias Nimbas Business School
Medewerker in een onderzoek in opdracht van Aedes naar de werkwijze van
corporaties in tijden waarin de handelingsruimte voor hen kleiner wordt vanwege de
financiële krimp en de strengere nationale en Europese wet- en regelgeving.

2006 – 2009

Student-medewerker
Onderzoeks- en adviesbureau Partners+Pröpper
Medewerker in een onderzoek in opdracht van Aedes naar de werkwijze van
corporaties in tijden waarin de handelingsruimte voor hen kleiner wordt vanwege de
financiële krimp en de strengere nationale en Europese wet- en regelgeving.

2007

Stagiare
Algemene Rekenkamer, onderzoeksdirectie Publiek-Private Sector
Analyseren en verwerken van casussen in achtergrondstudie ‘Zicht op veranderingen
in financiële relaties tussen Rijk en derden’ (gepubliceerd in 2009).
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Opleidingen, cursussen en talenkennis
Opleiding
2009 – 2010
2009
2005 – 2008
1999 – 2005

Master Bestuurskunde, Universiteit van Tilburg
Master Affaires, Institut d’Études Politiques de Paris (Sciences Po)
Bachelor Bestuurskunde, Universiteit van Tilburg
Gymnasium Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur

Cursussen
2018
2018
2014
2012
2012
2011

Designing for change, IDEO U
Blockchain in the energy sector, InnoEnergy
Deelname YourLab
Talent bootcamp, Spirit Group
Zomerschool met Nederlandse en Vlaamse professionals, School
Gebiedsgericht Werken
Leergang gebiedsgericht werken, School voor Gebiedsgericht Werken

Talen

Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans

voor

Awards
2011

Beste masterscriptie collegejaar 2010-2011
Tilburg Law School

Publicaties
2016

Kinderdijk als motor voor regionale ontwikkeling
RO Magazine, April 2016

2015

Is er nog hoop voor de meerlaagse veiligheid?
Gebiedsontwikkeling.nu, September 2015

2015

Waardevol water
RO Magazine, June 2015

2014

De blijvertjes van de nieuwe planologie
RO Magazine, April 2014

2012

Allianties in de wijk, winst van publieke waarde(n)?
Wolf Legal Publishers. ISBN-13: 9789058507808

2009

Zicht op veranderingen in financiële relaties tussen Rijk en derden
Algemene Rekenkamer
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2007

Het meisje met de zwavelstokjes, een verhaal van nu?
Verschenen in Betoverend bestuur: legitimiteit, vitaliteit, meervoudigheid. Boom
Lemma Uitgevers. ISBN: 9789059315044

Projecten
2018 – heden

Zuid-Holland Circulair
Juist in Zuid-Holland is de overgang naar een circulaire economie een ingewikkelde
uitdaging. Toch moet Zuid-Holland in 2050 100% circulair zijn. En in 2030 al 50%.
BLOC werkt samen met de Provincie Zuid-Holland aan een programma dat
daarvoor zorgt.

2017 – heden

Versnellen projecten en samenwerkingen duurzame warmte Westas
Duurzame warmte is een van de belangrijkste 'transitiepaden'. Tussen haven,
Schiphol, kantoren, datacenters, glastuinbouw en woningen kunnen ontzettend gave
warmteprojecten worden gebouwd. BLOC verkent, verbindt en versnelt deze
projecten.

2017 - heden

Oprichting Cruiseport Dutch Delta
BLOC heeft het initiatief genomen voor de oprichting van de Cruiseport Dutch
Delta. Een platform dat focust op de ontwikkeling van de cruisemarkt in de
Deltaregio van Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland.

2016 – heden

Businesscase duurzame warmteuitwisseling Green Datacenter Campus en
PrimA4a
De restwarmte die vrijkomt uit de datacenters bij Schiphol is nuttig voor de
glastuinbouw aan de andere kant van de A4. BLOC ontwikkelt samen met partners
SADC, SGN en GreenIT de businesscase met de ontwikkelaars van de datacenters
en ondernemers uit de glastuinbouw.

2017

Bright Park
Ontwikkeling van een modulair park dat baanbrekende innovaties toegankelijk maakt
voor de maatschappij. Het Park laat stadsbewoners op een tastbare manier
kennismaken met de technologische innovaties die nodig zijn om onze manier van
leven te verduurzamen.

2016 – 2017

Goeree-Overflakkee als energieproducerend eiland
Goeree-Overflakkee kan als eerste gemeente in Nederland duurzame energie gaan
leveren aan andere gemmeenten. Studio Marco Vermeulen en BLOC ontwikkelen
scenario’s en een ontwikkelstrategie voor het eiland.

2016 – 2017

Vernieuwing Westelijk Handelsterrein
Een Rijksmonument midden in het chique Scheepvaartkwartier, een grote groep
horecaondernemers, ambitieuze pandeigenaren en een stad in beweging. BLOC
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koppelt deze elementen en werkt aan een eigentijds concept voor revitalisering van
het complex, tevens onze eigen thuisbasis.
2016 – 2017

Warmteplan Flevoland
Flevoland heeft grote ambities op het gebied van duurzaamheid. Een belangrijke
vraag is hoe de warmtevoorziening van de toekomst eruit ziet. In een warmteplan
heeft BLOC de situatie en de inzet van (semi-)publieke en private organisaties op
warmte in de provincie geïnventariseerd.

2016 – 2017

Expo concept Floriade 2022
‘Growing green cities’ is het thema van de volgende Floriade, de internationale
expositie die in 2022 in Almere plaatsvindt.BLOC en Northern Light ontwikkelen
de storyline en ontwikkelstrategie, in samenwerking met MVRDV en Floriade BV.

2016 – 2017

Management Warmte en CO2 Greenport Aalsmeer
In opdracht van de gemeente Aalsmeer zorgt BLOC voor de aanleg van een
duurzame infrastructuur in de Greenport Aalsmeer. De realisatie van een duurzame
infrastructuur voor warmte en CO2 is van groot belang om ook in de toekomst
concurrerend te kunnen telen. Daarnaast versterkt dit het duurzame profiel van de
sector. BLOC verbindt de partijen in de Greenport en ontwikkelt samen met hen
businesscases.

2016 - 2017

Social City
Steden worden nog steeds ontworpen en ingericht op basis van algemene gegevens
over demografische, sociologische en economische ontwikkelingen op macroniveau.
Droog en OSCity ontwikkelden een methode voor user-centered urban research
and design. Social City is een wereldwijde groeiende denktank gebaseerd op de
dromen en wensen van mensen. Het is de ideale basis voor de ontwikkeling van de
ideale stad of wijk. BLOC is de verbinder tussen deze aanpak en allerlei ruimtelijke
en stedelijke vraagstukken.

2015 - 2016

Ontwikkeling ‘Healing Environment’ Het Dorp Arnhem
Het Dorp in Arnhem moet een superslimme zorgomgeving worden, met hulp van
innovatieve bedrijven en kennisinstituten op het snijvlak van gezondheid, technologie
en gebiedsontwikkeling. BLOC helpt Het Dorp te transformeren tot het ‘slimste
gezonde ecosysteem denkbaar’.

2015 - 2016

Coalitiemanagement Waterdriehoek
In de Waterdriehoek (Kinderdijk, Dordrecht, Biesbosch) begeleidt BLOC tien
publieke en private partners in de regionale ontwikkeling. Dit heeft geresulteerd in
meer dan 14 miljoen euro aan investeringen die het gebied blijvend aantrekkelijker,
toegankelijker en zichtbaarder maken.

2015 - 2016

Advisering inzet warmteplannen IPO
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Begeleiding van de IPO-werkgroep Energietransitie in haar nadere uitwerking van
regionale warmteplannen zoals bedoeld in de context van het SER Energieakkoord.
Wij verbinden daarbij de provincies met Rijk en gemeenten.
2015 – 2016

Organisatie Forum & Werkplaats Landschap College van Rijksadviseurs
In twee bijeenkomsten in gesprek met de usual en unusual suspects over de toekomst
van het landschap. De aanbevelingen worden meegenomen in de Nationale
Omgevingsagenda en – visie.

2015

Centrumontwikkeling Waalwijk
Opstellen van een procesplan inclusief inhoudelijke aanpak, financieringsstrategie en
organisatiemodel voor de centrumontwikkeling van Waalwijk. De betrokkenheid van
de lokale gemeenschap en politiek, en de relatie met de regionale omgeving staat
centraal.

2015

Opstellen businesscase Verspreide Herbergen
Onderzoeken haalbaarheid van het gebruik van cultuurhistorische panden in het
Biesbosch voor kleinschalig toeristisch verblijf.

2015

Advisering waterveiligheid Marken
Op Marken is een pilot gestart naar de inzet van meerlaagsveiligheid. In een quick
scan brengen we samen met bewoners maatwerkoplossingen voor waterbewust
bouwen in beeld. Daarnaast verkennen we financieringsmogelijkheden.

2015

Procesbegeleiding warmteplan Hengelo-Enschede
Begeleiding van verschillende sessies met als doel te komen tot een breed gedragen
visie op de toekomstige warmtevoorziening en tot de opzet van een
warmteplan.Daarbij worden stakeholders geactiveerd en wordt een publiek-private
warmtecoalitie gevormd.

2014 - 2015

Advisering sturing gebiedsprocessen Provincie Zuid-Holland
In de Krimpenerwaard, Buijtenland van Rhoon, Grevelingen/Volkerak-Zoommeer
en de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden liggen forse gebiedsopgaven. Wij helpen het
management van de provincie Zuid-Holland bij het formuleren van de
uitgangspunten voor samenwerking en sturing, zowel ‘buiten’ (tussen de provincie en
andere overheden en private en maatschappelijke partijen) als ‘binnen’ (tussen de
afdelingen binnen de provincie).

2014 – 2015

Herontwikkeling Werelderfgoed Kinderdijk
Kinderdijk krijgt een aantrekkelijke en goed toegankelijke entreezone. Het product
en de ontsluiting (zowel fysiek als qua marketing) worden verder verbeterd. Wij
ontwikkelen een aanpak op het visitormanagement en geven het economische en
financieel management vorm.
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2014 – 2015

Procesmanagement waterveiligheid Kampereilanden
De Kampereilanden zijn aangewezen als waterbergingsgebied. BLOC ontwikkelt in
opdracht van de gemeente Kampen een ruimtelijk en financieel arrangement en
begeleidt het proces om met bewoners, gemeenten, waterschap, provincie en
investeerders te komen tot een waterbestendige inrichting van het gebied.

2014

Procesmanagement regiomarketing Bollenstreek

2014

Projectversneller Groene Hart

2014

Advisering Agenda Ruimte

2014

Coaching wijkplatform Meppel

2014

Organisatie rondetafelgesprekken herpositionering Staatsbosbeheer

2013 – 2014

Projectmedewerker Servicenet Nationale Landschappen

2013 – 2014

Procesmanagement investeringsprogramma Buren

2013 – 2014

Procesmanagement zeejachthaven Katwijk / Noordwijk

2013 – 2014

Projectondersteuning gebiedscoöperatie IJsseldelta

2012 – 2014

Programmacoordinator Integrale Wijkaanpak Almere Haven

2012 – 2013

Advisering Wijk- en Dorpsgericht Werken Meppel

2012 – 2013

Projectmedewerker Ymere

2012

Beleidsmedewerker Woonconcept

2012

Onderzoeker Ymere

2011 – 2012

Junior gebiedsontwikkelaar de Alliantie

2011 – 2014

Diverse opdrachten
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