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SAMENVATTING 

GEBOORTEDATUM 

OPLEIDING 

TRAININGEN 

WERKERVARING 

ESTHER VAN GARDEREN 

Ruime ervaring bij overheden op het gebied van regionale en stedelijke 
mobiliteit, complexe bestuurlijke vraagstukken, regionale samenwerking, 
lijnmanagement, projectmanagement, strategische beleidsprocessen, 
infrastructurele projecten, programmamanagement en aansturing en 
opdrachtgeverschap van grootschalige investeringen in het ruimtelijk domein.  

Kernkwaliteiten: strategisch, enthousiast, resultaatgericht, politiek-bestuurlijk 
sensitief, altijd gericht op (bestuurlijke) samenwerking tussen mensen en partijen. 

Specialismen: Complexe beleidsprocessen in gemeenten en regionale 
samenwerkingsverbanden, bestuurlijk gevoelige dossiers oplossen, 
lijnmanagement, verandertrajecten en programmamanagement. 

14 april 1968  

Politicologie en Bestuurskunde, Universiteit van Amsterdam (1987-1992) 

Leiderschapstrainingen (oa De Baak), opleidingen project- en 
programmamanagement, leergang Triomf van de Stad. 

GEMEENTE ALMERE (2013-heden) 

Januari 2019- heden Senior strateeg stedelijk beleid 
Als senior strateeg voer ik opdrachten uit voor hele organisatie, met als kenmerk 
afdelingsoverstijgend, complex en bestuurlijk gevoelig. Zoals  projectmanager 
mobiliteitsvisie 2020. Trekker verkenning mobiliteit Schaalsprong Almere (groei 
naar 400.000 inwoners),  crisismanager stikstofdossier. Ontwikkeling van 
stadsgesprekken in kader van bestuurlijke vernieuwing. Opgavetrekker duurzame 
gebiedsontwikkelingen en trekker scenariostudie lange termijneffecten  
Coronacrisis op Almere.   

Augustus 2016-januari 2019 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Mobiliteit  
Aansturing van de teams Ruimtelijke Kwaliteit, Mobiliteit en het cluster Openbaar 
Vervoer (Almere heeft eigen OV concessie) (ca 25 fte vast) Vertegenwoordiger  
Almere in directeurenoverleg Metropoolregio Amsterdam en DO MIRT. Ambtelijk 
opdrachtgever stationskwartier Almere Centrum en de aanleg van de A6 in 
Almere. Eerste adviseur college en boegbeeld mobiliteit. 

mailto:estherrolandprive@gmail.com


November 2015-juni 2016 programmadirecteur a.i. Floriade 2022 
Aansturing van de komst van de Floriade in Almere 2022 en de realisatie van het 
terrein en toekomstige gebiedsontwikkeling.  Verantwoordelijk voor splitsing  
business case, samenwerkingsovereenkomst met de Floriade BV, afspraken met 
het rijk en grondverwervingen.  

2013-2016 manager Stedenbouw en Verkeer 
Aansturing van het team Stedenbouw&Landschap en Verkeer&Vervoer, 
verantwoordelijk voor grootschalige projecten, en beleidsontwikkeling op gebied 
van landschap, stedenbouwkundige opgaven, welstandsbeleid, openbaar vervoer 
en infrastructuur.  

ZELFSTANDIG INTERIM MANAGER, PROGRAMMAMANAGER EN STRATEEG (2008-
2013) DIVERSE GEMEENTEN  

2012-2013 Procesmanager Knooppunt Hoevelaken gemeente Nijkerk 
In de planstudie voor Knooppunt Hoevelaken is gekozen voor vroege 
marktbetrokkenheid. Een complex proces met provincies, rijk en gemeenten, 
leidend tot een bestuursovereenkomst en financiële bijdragen rijk en regio.   

2010-2013 Programmamanager Stedelijke Bereikbaarheid Gemeente Almere 
MIRT traject en bestuursovereenkomst stedelijke bereikbaarheid Almere 
(binnenstedelijke bereikbaarheid als gevolg van de Schaalsprong), implementatie 
R-net. Resultaat: overeenkomst met rijk, provincie en gemeente om 145 miljoen
euro in binnenstedelijke bereikbaarheid te investeren.

2008-2010 interim parkeermanager Gemeente Nieuwegein 
Als interim manager aangesteld voor de reorganisatie  van de parkeertaken in 
Nieuwegein. Professionalisering van de beleidstaken en opschonen van het 
parkeerbeleid en op orde brengen van de financiën.  

GEMEENTE AMERSFOORT (2000-2008) 
2005-2008 Afdelingsmanager Verkeer en Vervoer Gemeente Amersfoort 
Afdelingshoofd van afdeling verkeer en vervoer (ca. 25 fte). Integrale 
lijnverantwoordelijkheid voor de afdeling en als zodanig eerste adviseur van het 
college en opdrachtgever voor het programma bereikbaarheid en het programma 
verkeersovereenkomst Vathorst. Tevens regionaal ambtelijk opdrachtgever in het 
Randstad Urgent Programma “Verder” voor het onderdeel Pakketstudie Driehoek. 

2000-2005 Diverse functies binnen gemeente Amersfoort  
Programmamanager Bereikbaarheid, OV manager (waaronder de aanbesteding 
van een OV concessie) en reorganisatie van parkeertaken. 

NEVENFUNCTIE 

THUIS 

VRIJE TIJD 

1992-1994 Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam 
Beleidsmedewerker strategische planning. 

Lid werkveld adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Mobiliteit bij 
Hogeschool Windesheim. Voorzitter verkeersouders basisschool.   

Getrouwd, 4 zoons. 

Fietsen, krachttraining, hockey. 


