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Studio Bereikbaar

Werkervaring (selectie)

Elke Schimmel 

Elke is planoloog en antropoloog. Zij combineert 

planningsdeskundigheid op het gebied van 

ruimte en mobiliteit met sociale vraagstukken 

en vindt het leuk om belanghebbenden creatief 

te betrekken bij planningsprocessen. 

Elke heeft internationale werkervaring en 

deelt graag inzichten in methodologieën, 

benaderingen en goede praktijken in 

andere landen.Zij neemt geen genoegen 

met oppervlakkige antwoorden, 

maar is geïnteresseerd in de manier 

waarop de gebouwde omgeving en het 

vervoerssysteem op elkaar inwerken 

en ook de machtsverhoudingen in onze 

samenleving weerspiegelen. Zij begeleidt 

ook cursussen en workshops over dit 

onderwerp.  Naast haar werk bij Studio 

Bereikbaar is zij werkzaam als adviseur in de 

internationale samenwerking.

elke schimmel

+316 15502157

elke.schimmel

@studiobereikbaar.nl

Ruimtelijke ordening en planologie

Duurzame mobiliteit

Procesmanagement

Participatie

Integrale aanpak van planologische 

vraagstukken

Internationale ervaring 

Planoloog - Studio Bereikbaar (2021- heden).

• Adviseren op beslisniveau over strategische vraagstukken.

Projectleider Ruimtelijke ontwikkeling -  plan:team - Zwitserland (2015 – 2021).

• Visies, ruimtelijke en mobiliteitsstrategieën, bijvoorbeeld programmasturing van 

de multimodale mobiliteit in het kanton Luzern en Ruimtelijk ontwikkelingsconcept 

Luzern - deelsector mobiliteit.

• Opstellen van participatiestrategieën en begeleiding van participatieprocessen.

• Uitwerking van ruimtelijke monitoring systemen: b.v. Monitoring Gotthardachse https://

www.are.admin.ch/are/de/home/mobilitaet/programme-und-projekte/mga.html)

• Proces- en projectmanagement. 

• Netwerk management, project acquisitie.

Internationale samenwerking -  Diverse landen (sinds 2021); Ecuador (2011 – 2013); 

Bolivia (2004), Uruguay (1999)

• Adviseren van gemeenten en regio’s over ruimtelijke ordening en 

mobiliteitsvraagstukken.

• Opstellen van participatiestrategieën en begeleiding van participatieprocessen.

• Ontwikkeling en uitvoering van workshops en opleidingen (b.v. Webinars, workshops).

• Programmacoördinatie “Gender sensitivity in the pandemic”.

• Samenwerking met internationale organisaties.

Duurzame mobiliteit  - Besch und Partner, Oostenrijk (2014 – 2015 en 2006 – 2011)

• Mobiliteitsstrategieën, verkeersconcepten: v.g. Algemeen verkeersconcept Rankweil, 

Mobiliteitsvisie Bregenz, Fietsconcept Bludenz

• Proces- en projectmanager: “Verbetering van de fietsvriendelijkheid in Vorarlberg” 

(Oostenrijk)

• Werk op het snijvlak van mobiliteit en ruimte.

Educatie (selectie)

Cursussen en opleidignen

• Stedelijke en ruimtelijke ontwikkeling, Technische Universiteit Wenen, 

Oostenrijk, en Université Pierre Mendes France, Grenoble, Frankrijk

• Culturele en sociale antropologie, Universiteit Wenen, Oostenrijk

• CAS Urban Management, Universiteit Zürich, Center for Urban and 

Real Estate Management, Zwitserland

Redacteur Duurzame Mobiliteit  -  VCÖ – Verkehrsclub Österreich, 

Wenen, Oostenrijk  (2004 – 2007)

• Redigeren van artikelen over duurzame mobiliteit. 

• Onderzoek naar voorbeelden van goede praktijken


