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Profiel
Isabel is afgestudeerd als planologe met een passie voor governance vraagstukken binnen de ruimtelijke ordening.
Tijdens haar afstuderen heeft Isabel geprobeerd om een kritisch perspectief te bieden op ‘integrale’ besluitvorming
omtrent bereikbaarheidsvraagstukken.
Als versgeperste adviseur bij Studio Bereikbaar legt zij dan ook graag de verbinding tussen ruimte, mobiliteit
en besluitvorming. Ze probeert hierbij de wisselwerking tussen wetenschap en praktijk in stand te houden door
theoretische onderbouwingen te bieden voor diverse projecten. Vastbijten in de materie, enthousiasme en
betrokkenheid maken haar een prettige teamspeler.

Studio Bereikbaar zorgt voor een mooier en beter Nederland. Dat doen wij door te adviseren op
beslisniveau over strategische bereikbaarheidsvragen. Hierbij werken wij vanuit de visie dat bereikbaarheid
een maatschappelijk goed is, waarin keuzes worden gemaakt door politiek, maatschappij en betrokken
partijen. Kwaliteit in bereikbaarheid komt tot stand wanneer deze partijen zelf hun keuzes maken.
Hoe we dit voor ons zien? Wij maken complexe vraagstukken inzichtelijk en begrijpelijk door allereerst de
benodigde beslisinformatie centraal te stellen. Vervolgens gaan wij aan de slag door data-driven te werk
te gaan. Met behulp van een stevige basis aan data-analyse en een goede dosis creativiteit en inventiviteit,
visualiseren we hoe het systeem in elkaar zit. Dit leidt tot sterke beelden met vertelkracht: het verhaal als
verbinder tussen cijfers, vragen, ambities en doelen.
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Werkervaring
Adviseur Studio Bereikbaar (2018 - heden)

••
••
••

In de MIRT A28 vervult Isabel een integrerende rol tussen de verkeerskundige- en gedragsanalyses. Verder
werkt zij mee aan het organiseren van de programmering voor de integratiedagen binnen het project om
uiteindelijk een rapport te ontwikkelen dat kan dienen als grondslag voor besluitvorming van de A28.
Binnen het generieke onderwerp stedelijke bereikbaarheid werkt ze mee aan het opstellen van een
ontwikkelagenda waarbij wordt onderzocht wat op korte en middellange termijn nodig is om maatregelen
voor stedelijke bereikbaarheid af te kunnen wegen.
Binnen het project in Goes werkt Isabel mee aan het samenstellen van een ontwikkelkader, waarbij het doel
is om een gedragen plan/visie te ontwikkelen dat kan dienen als inspiratie, motivatie en als ‘het geweten’
gedurende de verdere ontwikkeling van het studiegebied.

Afstudeerstage Studio Bereikbaar (2018)

••

Op het snijvlak tussen ruimte en mobiliteit heeft Isabel een onderzoek gedaan naar het besluitvormingsproces
van mobiliteitsopgaven met betrekking tot de huidige bereikbaarheidsvraagstukken. Er werd een kritisch
perspectief ontwikkeld op ‘integrale’ besluitvorming ten aanzien van bereikbaarheids- en gebiedsopgaven. De
resultaten werden in een verkorte versie gepresenteerd op het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk
2018 te Amersfoort (zie ook ‘Overige ervaring’).

Student-assistent Urban Futures Studio (2017-2018)

••

Aanvankelijk onderzoek gedaan naar diverse dichtheden (FSI/FSR) van diverse wijken (laagbouw, hoogbouw,
Vinex, ’60-’70 wijken). Dit vormde het beginpunt voor de ontwikkeling van een database van ‘Wijken van
de Toekomst’, die verspreid zijn over de hele wereld. Hierbij werd gekeken naar dichtheden, mobiliteits- en
energieconcepten, sociale mix, functiemenging en circulaire- en watermanagement concepten. Uiteindelijk
werd een expositieboek gecreëerd voor de tentoonstelling “Places of Hope” te Leeuwarden.

Overige ervaring
2018

Co-auteur paper “Hoe bereikbaar is bereikbaarheid? Een kritisch perspectief 		
op ‘integrale’ besluitvorming” voor het Colloquium Vervoersplanologisch 		
Speurwerk 2018 te Amersfoort

2017

Co-auteur artikel “Innovationsmanagament in großen Hafenstädten – das 		
Beispiel Rotterdam” voor de Geographische Rundschau (Westermann)

2017

Voorzitter bestemmingsplan Eendrachtlaan 10 te Utrecht (Atelier Universiteit 		
Utrecht)

2016

Voorzitter winnende structuurvisie 2030 ‘s-Hertogenbosch (Atelier 			
Universiteit Utrecht)
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Opleiding en cursussen
2017 - 2018

Spatial Planning – Universiteit Utrecht te Utrecht
Master of Science
Afstudeeronderzoek: Een kritisch perspectief op ‘integrale’ besluitvorming 		
omtrent het bereikbaarheidsvraagstuk

2014 - 2017

Sociale Geografie en Planologie – Universiteit Utrecht te Utrecht
Bachelor of Science
Afstudeeronderzoek: Governance van het innovatie-ecosysteem van 			
Rotterdam

2008 - 2014

Gymnasium – Marnix Gymnasium te Rotterdam
Profiel Economie & Maatschappij en Cultuur & Maatschappij
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