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Thematisch 
 
Huidig Werk 
 
Ik ben essayist en filosoof. Als zelfstandige help ik het management van (met name) organisaties op 
het snijvlak van wetenschap en maatschappij om hun visie te verhelderen en te articuleren, uiteraard 
vanuit hun missie (waarden).  
 
Ik schrijf ook op persoonlijke titel (boeken, columns, recensies) en neem regelmatig deel aan 
discussies – als moderator of als panellid. 
 
Ik ben sinds 2014 lid van de Raad van Toezicht van de Universiteit voor Humanistiek, met in mijn 
portefeuille het humanistisch gehalte van de universiteit.  
 
Enkele opdrachtgevers   
 

 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid  
 
- herijken werkwijze en profiel  
- studie naar het belang van toekomstverkenningen voor ministeries 

 
 Staf Deltacommissaris  

 
- ijken van de drie basiswaarden uit het Deltaprogramma: solidariteit, flexibiliteit, 

duurzaamheid 
 

 Rathenau Instituut  

 
- tal van onderwerpen, onder meer mensverbetering, hersenwetenschappen, medische 

technologie, omgaan met onzekerheid in wetenschap en beleid, de interactie tussen 
wetenschap en politiek, de manier waarop technologie de verhouding tussen burger en 
staat verandert  

- tal van vormen, onder meer burgerpanels, focusgroepen, conferenties, besloten 
mediation rond een betwist ethisch-technologisch thema, debatten, symposia, boeken, 
essays, interim-hoofdredacteur van het tijdschrift Flux  

 

 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties  
 

- essay over de uitdagingen voor de massademocratie in een tijd waarin het beeld steeds 
belangrijker wordt 

- voorbereiden en modereren van Kenniskamers over tweedeling in de samenleving, 
uitdagingen voor goed bestuur, informatiesamenleving 

 

 Universiteit Utrecht  
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- ‘Mensenrechten in beweging’, schrijven en projectmanagement van dit publieksboek 
voor het focus- en massagebied ‘Mensenrechten en conflicten’, uitgegeven bij NwA’dam 

 
 Planbureau voor de Leefomgeving  
 

- redactie van symposium en boek over verschillende visies op natuur (en de waarden die 
daarachter steken) 

- deelname aan besloten tafels met ambtelijke top over vergroening van de economie, 
toekomst Zuidwestelijke delta 

 

 Centrum voor Ethiek en Gezondheid  
 
- essay over zorgstelsel en keuzevrijheid, redactioneel advies voor studie gezamenlijke 

besluitvorming in de zorg 
 

 Kasteel Groeneveld  
 
- persoonlijk essay over het belang van wildernis  
 

 Innovatienetwerk  
 
- project over de relatie tussen schaal en vertrouwen 
 

 Ministerie van Justitie en Veiligheid 
 
- voorbereiden en modereren van een Kenniskamer over robotisering 

 

 NWO  
 
- studie naar onderzoeksagenda voor ethische aspecten van voedselvraagstukken 

 
 
Publicaties onder meer in:  
De Volkskrant (columnist, recensent non-fictie), NRC Handelsblad, Trouw, Vrij Nederland, Filosofie 
Magazine.  
 
Trainingen:  
Samen met Tanny Dobbelaar heb ik de training Socratisch Schrijven ontwikkeld, gericht op het 
formuleren van een visie in een pittige non-fictie tekst. Ik geef deze workshops in open en besloten 
vorm (bijvoorbeeld aan een strategische afdeling van een ministerie, een lectoraat van een 
Hogeschool). 
 
Moderator: 
Ik heb tientallen bijeenkomsten gemodereerd, onder meer voor Tumult, Lux, het Rathenau Instituut, 
De Balie, Hacking Habitat, Felix Meritis, het Studium Generale Utrecht, het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, het ministerie van Justitie en Veiligheid, het Soeterbeeck 
Programma, Vrede van Utrecht, Studium Generale Tilburg, House of Commons, Kasteel Groeneveld, 
het Centrum voor Ethiek en Gezondheid, het Studium Generale van Saxion Hogescholen, de Nacht 
van de Filosofie. Ook ben ik een tijd lang vaste moderator geweest van filosofisch café Hofman in 
Utrecht.  
 



Media-ervaring: 
Naast mijn werk met en voor redacties heb ik opgetreden in verschillende radio- en 
televisieprogramma’s. Ook geef ik openbare lezingen voor kleine en grote zalen.  
 
Bestuur- en advieswerk: 
Ik ben lid geweest van de faculteitsraad wijsbegeerte, bestuurslid van de Vrienden van de 
Internationale School voor wijsbegeerte, lid van de programmaraad van debatcentrum Tumult en lid 
van de redactieraad van Illuster.  
Op dit moment ben ik lid van de Raad van Toezicht en Advies van de Universiteit voor Humanistiek 
en voorzitter van de Klachtencommissie van de Vrijgevestigde Utrechtse Psychiaters. 
 
 
 

Chronologisch 

 
Opleiding: 
 

 VWO Gorinchem         1981  

 propaedeuse psychologie Universiteit Utrecht      1982  

 doctoraal wijsbegeerte Universiteit Utrecht      1990  
 
Specialisatie: wijsgerige antropologie. Als student was ik twee jaar lang lid van de 
faculteitsraad en student-assistent van Jan Bransen, Willem van Reijen en Rosi Braidotti.  
Ik heb tegen het einde van mijn studie veel bijvakken letteren gevolgd bij Rosi Braidotti.  
 

 Postdoctorale Opleiding Journalistiek (PDOJ) Erasmus Universiteit Rotterdam  1991 
 
Stage bij NRC Handelsblad op de redacties Economie en Den Haag 

 
Beknopte werkgeschiedenis: 
 
Oprichting en redacteurschap van Briljantine, een landelijk publiekstijdschrift   1989 -1992  
voor vrouwen en wetenschap          

 
Oprichting en bedrijfsvoering van Persbureau Stuk, een maatschap van drie  1992-1996 
freelance journalisten         
 
Hoofd-/eindredacteur tijdschrift Humanist      1996-2001 
 
Lid van het management-team van het Humanistisch Verbond     1999-2001 
 
Programmeur bij het Utrechtse debatcentrum Tumult     2001-2002 
 
Wereldreis          2002-2003 
 
Zelfstandige          2003 – nu 
 
enkele higlights: 
 

 Opzetten, redigeren en deels schrijven van het boek     2004  
Een Ander Ik: technologisch ingrijpen in de persoonlijkheid (Veen Magazines) 



 

 Organiseren, leiden en tot publicatie omvormen van een serie workshops met  
Nederlandse en Europese burgers  waarin zij de voor hen belangrijke  
maatschappelijke aspecten van hersenwetenschappen benoemen  2004  
 

 Verschillende grote interviews met wetenschappers voor NRC Handelsblad 2005  
 

 Essay Over keuzevrijheid en kiesplicht: een verkenning van opvattingen over  
het keuze-ideaal in de zorg, in opdracht van het Centrum voor Ethiek 
en Gezondheid         2006 
 

 Modereren van een serie gesprekken met hersenwetenschappers naar  
aanleiding van een film, door het hele land     2006 
 

 Boek Zeker Weten: in gesprek met politici, bestuurders en wetenschappers  
over omgaan met onzekerheid, in opdracht van het Rathenau Instituut  2006 
 

 Publicatie van mijn publieksboek Foute Fantasieën, of kleine filosofie van  
de ontvankelijkheid (uitgeverij Lemniscaat)     2007 
 

 Schrijven van een essay over de genetische component bij geestesziekten,  
gepubliceerd in de Academische Boekengids      2008 
 

 Organiseren van een symposium voor EPTA (European Parliamentary  
Technology Assesment) in de Oude Zaal van de Tweede Kamer   2008 
 

 Schrijven Een strategische agenda voor het ethische beleid van LNV, in  
opdracht van NWO en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel- 
voorziening         2008 
 

 Schrijven van een verhaallijn voor het nieuw opgerichte Planbureau voor  
de Leefomgeving         2009 
 

 Voorbereiden en modereren van een besloten bijeenkomst met stakeholders  
over vaccinatie en vertrouwen, met het Rathenau Instituut en in opdracht  
van het RIVM         2010 
 

 Het leiden van twee focusgroepen over de verwachtingen van ‘gewone  
mensen’ (een MBO- en een HBO+ groep) over technologie die kan leiden tot 
mensverbetering, voor het Rathenau Instituut     2010 
 

 Schrijven van een essay over de dynamiek rond wetenschap, beleid en politiek 
(Beleid en het bewijsbeest: een verkenning van verwachtingen en praktijken  
rond evidence based policy), voor en met het Rathenau Instituut  2011 
 

 Organiseren en tafelvoorzitter van de jubileumbijeenkomst van het  
Rathenau Instituut in de Ridderzaal      2012 
 

 Schrijven van het essay Angstaanjagend en Groots: een verkenning van  
sublieme natuurervaringen in vier delen, in opdracht van Kasteel Groeneveld 2013 
 



 Projectmanagement en schrijven van Mensenrechten in Beweging: privacy,  
klimaatverandering en de internationale rechtsorde, in opdracht van het  
focus- en massagebied ‘mensenrechten en conflicten’ van de Universiteit  
Utrecht, (uitgeverij NwA’dam)       2014 
 

 Schrijven van het essay Basiswaarden Deltaprogramma: solidariteit,  
flexibiliteit en duurzaamheid – een reflectie voor de staf Deltacommissaris 2014 
 

 Ontwerpen en geven van twee workshops over maatschappelijke valorisatie  
voor de politicologen van de Radboud Universiteit    2015 
 

 Modereren van publieke lezingen en besloten ‘life hack marathons’ voor  
het geëngageerde kunstproject Hacking Habitat    2015 
 

 Publicatie van Het oog van het volk: hoe het oculaire model van Jeffrey  
Green de westerse democratie bekritiseert en vitaliseert, geschreven in  
opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties 2016 
 

 Publicatie van Hersenbeest: Filosoferen over het brein en de menselijke geest 
(Lemniscaat, essay)         2016 
 

 Herijken werkwijze en profiel van de WRR, onder meer op basis van  
gesprekken met belangrijke partners, bestemd voor interne gedachtevorming loopt 
 

 Redigeren van een boek over verschillende opvattingen  van natuur, de waarden 
die daarachter steken, en de mogelijke consequenties daarvan voor beleid, 
voor het Planbureau voor de Leefomgeving     loopt 

 
Vrije tijd 
 

- Zingen 
- Wandelen 
- Zwemmen 
- Mediteren 
- Leesclubjes 
- Dansen 
- Koken & opeten 


