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LinkedIn

Annet Muller (1970) heeft Tuin- en Landschapsbeheer gestudeerd aan de IAHL te Larenstein en is adviseur voor
creëren van een duurzame leefomgeving, organisatie psychologie (hbo) en trainer. Voordat Annet als eigenaar is
gestart met LiSadvies, Leefomgeving in Samenspel, heeft ze 14 jaar bij Cyber als adviseur/projectleider gewerkt. Door
haar werkervaring als groenontwerper bij gemeente Gouda heeft ze haar schoolkennis om kunnen zetten naar
praktijkkennis. Als Landschappelijk/Civiel technisch medewerker bij VHP, als specialist Stedelijk Beheer bij DHV en
Cyber heeft ze haar vaardigheden als beheerder en beheerbewust ontwerpen verder uitgebreid. Het werken in de
(lokale) overheid heeft haar veel gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en besluitvorming gegeven.

Kernwoorden
Proactief, innovatief-creatief, ondernemend, betrokken-nieuwsgierig, verbinding aangaan, enthousiasmerend,
verantwoordelijkheid, resultaat gericht en positief: kernwoorden die bij mij passen en die vergezeld gaan met
vakinhoudelijke expertise op de snijvlakken mens, arbeid en organisatie.

Doel
Mensen staan centraal. Ik wil graag het optimale uit de mensen halen. Dit doe ik door vanuit mijn vakinhoud
verbindingen te maken met de mensen en ze zo in hun eigen kracht te zetten.
Schakel zijn tussen overheid en de gebruikers van de openbare ruimte.

Drijfveren
Een belangrijke drijfveer van mij is dat 1+1 =3. Met samenwerken bereik je meer.
Vanuit mijn opvoeding heb ik meegekregen dat afspraak = afspraak.
Ik vind het belangrijk om projectmatig en doelgericht te werk te gaan. Het moet uiteindelijk wel een resultaat
opleveren. Het liefst niet volgens de bewandelende paden maar via een nieuwe weg: Innovatief.

Werkervaring / referenties


Opdrachtgever gemeente Lansingerland: Belevingsmeting en beleidsmonitoring Openbare Ruimte.
Ontwikkelen van een beleidsmonitoring en een belevingsmeting Openbare Ruimte Methodiek waarop een
beheerstrategie kan worden opgesteld om tevredenheid te verhogen of te handhaven.



Opdrachtgever gemeente Hof van Twente: Groenbeheerplan, Doelmatig beheer van Streekeigen groen.
Het juiste groen op de juiste plaats met de juiste onderhoudskwaliteit levert een belangrijke bijdrage aan het
welbevinden en een prettige leefomgeving. Om deze groene ruimte zo goed mogelijk te blijven ontwikkelen,
inrichten, gebruiken en beheren, is het noodzakelijk dat er een groenbeheerplan is. Het groenbeheerplan legt
de beheervisie, kaders, functie en beheermaatregelen vast voor het groen.



Opdrachtgever gemeente Amstelveen: Beleidskader spelrecreatie
Dit beleidskader bevat een beleids-, afwegingskader voor een veilige, uitdagende spelrecreatie voor nu en in
de toekomst met ruimte voor wensen van inwoners (bewonersinitiatieven en bewonersparticipatie).



Opdrachtgever gemeente Uden: Evaluatie en actualisatie Nota Openbare Ruimte (ism Orie- openbare
ruimte in evenwicht).
Evaluatie en actualisatie van de Nota openbare ruimte met een bijbehorende kwaliteitsimulatie voor 2015, die voor de
komende vijf jaar weer als handvat kan dienen voor zowel de ontwerper als de beheerder als de bestuurder om tot een
functionele, duurzaam beheerbare en kenmerkende openbare buitenruimte te komen.



Opdracht Gemeente Amersfoort: Actualiseerde speelruimtekaarten met het bijbehorende beleidsvisie en
afwegingskader.
Opstellen van een beleidsvisie met een afwegingskader waardoor er bestuurlijke keuzes gemaakt kunnen
worden voor realistische speelruimtekaarten in 2019 t/m 2029. De keuze is dan of het aantal speelplekken
nog meer moet worden verkleind of dat budget wordt vrijgemaakt om de duurzame vervangingsopgave te
kunnen realiseren.



Opdracht gemeente Amersfoort: Meetmethode bepaling speelwaarde en speelfunctie
De ontwikkeling van het kind is in drie pijlers te onderscheiden: de motorische, sociaal-emotionele en
cognitieve ontwikkeling. Bij een inspirerende uitdagende speelplek komen alle drie de pijlers aan de orde. Om
te kunnen beoordelen of een speelplek kwalitatief goed functioneert is het belangrijk om te weten of al deze
pijlers aanwezig zijn op desbetreffende speelplek. Daarom hebben wij een speelwaarde methode ontwikkeld.
Hierbij wordt er een relatie gelegd tussen een inspirerende uitdagende speelplek die leuk is en het kind zich
spelenderwijs ontwikkeld.



Opdracht gemeente Amersfoort: beheerconvenant buurtpleinen/schoolpleinen
Het doel van het Convenant is dat het Buurtplein er altijd even schoon, heel en veilig eruit ziet, zowel tijdens
als buiten de schooltijden, ongeacht de eigendomsgrenzen. Kortom het borgen van de beheer en
onderhoudstaken voor een uitdagende speelplein voor 0-12 en voor jongeren ouder dan 12 jaar, die ook te
gebruiken is buiten schooltijd door de buurtkinderen.



Bestuurslid regio Randstad Stadswerken
Stadswerk is dé vereniging van actieve gemeenten, betrokken bedrijven en gedreven professionals actief
rondom vraagstukken en praktische oplossingen in de fysieke leefomgeving. We zijn een netwerk van ruim
drie duizend gedreven vakgenoten en bieden een forum om kennis en ervaring op dit brede terrein uit te
wisselen.



Werkgroep CROW: Beleving
Deelnamen aan de CROW werkgroep Beleving. Doel van de werkgroep is het onderzoeken of er behoefte is
aan het opstellen en ontwikkelen van een landelijke belevingsmeting.



Gemeente Katwijk: Evaluatie groenbeleidsplan
Het doel van de evaluatie van het Groenbeleidsplan is dat de resultaten van het vastgestelde groenbeleid
zichtbaar, monitoorbaar en controleerbaar zijn binnen de bestaande planning-en-controledocumenten. Er
dient gekeken te worden naar de beschikbaar gestelde middelen voor vervangingsonderhoud in relatie met de
ambities uit het Groenbeleidsplan. Voor deze evaluatie maken wij gebruiken van de PDCA cyclus, waarmee
een continue cyclus op gang wordt gebracht ter monitoring en ter verbetering van het resultaat.



Opdrachtgever CROW: projectleiding beeldenboek stationsomgeving.
Ism met combinatengroep: ontwikkelen van een monitoringsinstrument om de totale kwaliteit door de ogen
van de gebruiker van de Stationsomgeving te kunnen meten, beoordelen, monitoren en analyseren. De
instrumenten zijn beeldenboek met beeldbalken met bijbehorende meetinstrument.
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Opdrachtgever gemeente Hof van Twente: Adviseur /projectleider
Begeleiding en training bij het opstellen van een beeldkwaliteitsplan om te komen tot outputgestuurde
organisatie op basis van beeldkwaliteit, kwaliteitscriteria en realistische beheerkosten in vergelijking met
beschikbare middelen (begrotingsreflectie).
Creëren en begeleiden van bestuurlijk draagvlak.



Opdrachtgever gemeente Zoetermeer: Mediator bewonersparticipatie / beleidsmedewerker.
o Bewonersparticipatie procesbegeleiding eerste burgerinitiatief aanpassen bomenbeleid
o Procesbegeleiding opstellen objectieve toetsingskader overlast bomen, schaduw, licht - en
(uit)zichtbelemmering.
o Tijdelijke vervanging senior beleidsmedewerker
o Proces begeleiding aanvraag omgevingsvergunning platanen in de wijk Seghwaert.



Opdrachtgever Bunnik Bv: Trainer
o Training reiniging beeldgericht werken: Slim en efficiënt.
o Training beeldgericht werken: van theorie naar de praktijk



Opdrachtgever gemeente Drechterland: Projectleider
o Opstellen groenbeleidsplan
o Begeleiden van het opstellen van een beeldbestek
o Begeleiden en opstellen van beeldkwaliteitsplan
o Communicatieplan ten behoeve implementatie beeldgericht werken in de interne organisatie en
bewoners



Opdrachtgever gemeente Amsterdam stadsdeel Nieuw-West: Trainer, Projectleider, Adviseur
o Training toezichthouder/uitvoerder
o Organisatieonderzoek: Efficiency en capaciteit onderzoek van de beheerafdeling (groen, infra en
reiniging)
o Implementatie werkproces beheerkwaliteitsplan
o Opleiding beeldgericht werken
o Adviseur bij het opstellen van een beheerkwaliteitsplan en creëren van bestuurlijk draagvlak



Opdrachtgever overheid Suriname Paramaribo: Adviseur, Trainer
o Begeleiden en opstellen van beeldkwaliteitsplan
o Workshop, training beeldgericht werken



Opdrachtgever gemeente Castricum: Adviseur, trainer
o Training borging duurzaam bomenbeheer
o Adviseur en begeleiding bewonersparticipatie wegenbeleidsplan
o Opstellen groenbeleidsplan en participatie/inspraak traject
o Opstellen beheerkwaliteitsplan



Opdrachtgever Port of Rotterdam: Projectleider, Adviseur
o Procesmanager evaluatie handboek ontwerprichtlijnen
o Handboek ontwerprichtlijnen
o Groen beheerkwaliteitsplan
o Opstellen presentatie indicatoren
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Werkgevers

LiSadvies- Leefomgeving in Samenspel, Gouda

2015 – heden

Functie: eigenaar/oprichter – adviseur leefbaarheid
o
o
o
o
o
o

Evaluatie Groenbeleidsplan – Gemeente Katwijk
Groenbeheerplan – gemeente Hof van Twente
Training borging duurzaam bomenbeheer - gemeente Castricum
Evalueren en actualiseren Nota Openbare Ruimte gemeente Uden
Handboek toekomstbestendige openbare ruimte
inrichting- en beheerrichtlijnen – gemeente Uden

Cyber, adviseurs voor buitenruimte en organisatie, Bodegraven

2001 – 2015

Functie: Adviseur / projectleider / Trainer
o
o
o
o
o
o

Diverse beheerkosten en begroting reflecties uitgevoerd
Diverse beheerkwaliteitsplannen opgesteld met bijbehorende implementatietraject en trainingen
Diverse kwaliteitsmetingen uitgevoerd met bijbehorende activiteitenplan
Groenbeheer en beleidsplannen opgesteld
Monitoringsplannen met bijbehorende implementatie en trainingen.
Meegewerkt aan de CROW kwaliteitscatalogus (beeld als stationsomgeving)

DHV Milieu en Infrastructuur BV, Amersfoort

1998 - 2001

Functie: Specialist Stedelijk beheer.
o Implementeren DHV beheersysteem groen bij verschillende gemeenten
o Opstellen speelplannen en inrichting speelplekken inclusief bewonersparticipatie
o Enkele IBOR (integraal beheer openbare ruimte) projecten
VHP Stedenbouwkundige, Architecten en

1996 - 1998

Landschapsarchitecten adviesbureau, Rotterdam
Functie: Landschappelijk / Civiel technisch medewerker
o Diverse bestemmingsplannen
o Diverse uitwerkingen tot microniveau
o Prijsvragen
Gemeente Gouda

1992 - 1996

Functie: Groen ontwerper
o Diverse groenherinrichtingsplannen
o Diverse uitwerkingen van speelplekken inclusief bewoners participatie
o Opstellen beheerplannen
o Diverse beplantingsplannen
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Zandvoort Ordening en Advies,

1991 - 1992

Stedenbouwkundig adviesbureau, Rotterdam
Functie: Stedenbouwkundig- Groen tekenaar
o Diverse beeldkwaliteitsplannen
o Diverse bestemmingsplannen

Opleiding/diploma
Organisatie Psychologie (HBO)

2009 - 2010

NCOI te Utrecht

IAHL- Larenstein Tuin- en landsbeheer

1987 - 1991

afstudeerrichting beheer - Boskoop

RSG Wiringherlant - HAVO

1982 - 1991

Wieringerwerf

RK Basisschool Titusbrandsma school

1976 - 1982

Middenmeer
Cursussen


Train de trainer



MIR therapeut - Terug keren naar je oorspronkelijke blauwdruk. Dit is mogelijk door MIR. Innerlijke
vrede. Mentaal en intuïtief reset



Doelgericht presenteren



Coaching traject projectleiding



Prince2



Klantgericht rapporteren met Delta Denken



Kernkwaliteiten in de omgang met de klant



MS-project



Ondergrondse groeiplaats bij Bomen NOCB



Doelgericht formuleren LOI
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Kernwaarden en drijfveren
Managementdrives voorkeur: Groen (samenwerking, verbinding) en Geel (innovatief en analyserend
Bigfive:







Openheid voor ervaring en intellect (precentiel: 70%) – betrekkelijk open voor nieuwe ervaringen
Consciëntieusheid/Ordelijkheid (precentiel 83%) - goed georganiseerd en kan op mij vertrouwen.
Extraversie (precentiel 79%) - betrekkelijk sociaal en geniet van de aanwezigheid van anderen.
Vriendelijkheid (percentiel 94%) - aardig, hoffelijk, en steunend.
Neuroticisme (precentiele 37%) - over het algemeen ontspannen
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