
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFIEL 

Ik overzie zaken snel en ben een creatieve denker. Ik zorg 

voor een helder proces en een duidelijk resultaat waarin 

betrokkenen zich herkennen en verantwoordelijk voelen 

voor implementatie en vervolg. In het proces breng ik 

flexibiliteit, focus en plezier. 

Beekman Buitenontwerp 

Als uit de hand gelopen hobby ontwerp ik sinds 

2016 tuinen waarmee ik concreet en 

resultaatgericht kan bijdragen aan 

verduurzaming. 

WERKERVARING 

Opdrachten  
sept ’20 - heden 

• sept ’20/dec ’21: procesbegeleider RES Cleantech Regio 

• april ‘21/juli ’21: pva Participatie RES Arnhem Nijmegen 

• april ‘21/sept ’21: ontwikkelen strategie zon, Apeldoorn 

• nov ’20: expert procesregie, Expertpool NP RES 

 
Koersmaker | Provincie Flevoland 

aug ’17 – sept ‘20 
Verantwoordelijk voor strategie, samenhang en voortgang 

voor opgavegericht werken en specifiek voor Duurzame 
Energie. Inhoudelijke sturing en besluitvormingsproces met 
30+ partners ontworpen en begeleid. Flevolands bijdrage 

aan regio ca € 7 miljoen met team van ca 15 personen. 
Resultaat vastgestelde provinciale strategie, Flevolandse 

Energieagenda en concept-RES. 

      Strategisch omgevingsmanager Vitens  
sept ’13 – aug ‘17 

Als vertegenwoordiger van de directie verantwoordelijk 
voor duurzaam opbouwen en onderhouden van een 

netwerk van relevante (bestuurlijke) stakeholders. Regio’s 
Flevoland, Utrecht en Noord Holland, thema’s natuur, 

medicijnen en bodem. Resultaat 
samenwerkingsovereenkomst, landelijke agendering en 

integrale aanpak bodem. 
 

          Public Affairs & communicatie Vitens  
2005-2013 

 
Campagne & beleid, D66 Tweede Kamer      

2001-2005 
 

 

 

Vanuit mijn eigen buro ontwerp en begeleid 

ik sinds 2020 samenwerkingsprocessen, 

zodanig dat voor alles een tijd en een plaats 

is. Ik wil de startmotor zijn voor gedragen en 

duurzame resultaten. Vooral als er nog veel 

vragen en onduidelijkheden zijn maar wel 

resultaat geboekt moet worden, word ik blij. 

Mijn motto is: alles kan en veel kan beter. 

  
Beatrixlaan 44 
3761 BE Soest 

www.burobeekman.nl 
 

  

lize@burobeekman.nl  06 1292 5571  
 

 
 
 
www.burobeekman.nl 

OPLEIDINGEN 

Teamcoaching 2021 

Inzicht in invloed 2020 

Transitiecoaching 2019 

Procesregie 2018 

Tuinarchitectuur 2016 

Gordon communicatie 2014 

Public affairs 2013 

Strategisch omgevingsmgmt. 2012 

Politieke Wetenschappen, Leiden 

2001 - 2007 

HEAO Communicatie, Groningen 

1998 - 2003 

 

 

 

LIZE BEEKMAN  
procesregisseur 

 

 

Meer ervaring en toelichting op Linkedin.nl 
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