
Sprekers miniconferentie  
 
 

Maja van Vlerken – Actief vrijwilliger medebeheer Koeienweide en Natuurgids 

 
Maja van Vlerken is vrijwilliger in het Vondelpark sinds 2016, waar ze startte met 

het onderhouden van de rozenperken in het Rosarium. Daarnaast werkte ze ook bij 
het Vondelpark Informatiepunt. De natuur trok haar echter het meest en sinds 2018 

richt ze zich geheel op de Koeienweide. Ze werkt mee aan het ecologisch beheer en 

daarnaast geeft ze als natuurgids haar verwondering en kennis over deze groene 
parel in het midden van de stad over aan kinderen en volwassenen. 

 
 

 
 

Yvonne Meekes – Projectleider Kansenkaart Vondelpark, Gemeente Amsterdam 

 
Yvonne Meekes is als hovenier, ontwerper, beheerder of projectleider al 30 jaar 

werkzaam in het groene vak. Haar credo is: 'Buiten gebeurt het'. Vaak werkt ze 
samen met betrokken bewoners (door anderen ook wel vrijwilligers genoemd). Haar 

ervaring leert dat het met onverschilligheid lastig werken is, terwijl vanuit 

betrokkenheid veel kan ontstaan. Voor onze groene omgeving is ‘voortbestaan’ het 
centrale aandachtspunt; want een boom planten kan iedereen, maar een boom 80 

laten worden blijkt best moeilijk te zijn. 
 

 
 

 

Hans Pijls – Bestuurder Stichting de Wending 
 

Hans Pijls heeft als boerenzoon een pragmatische aanpak in het realiseren van 
sociaal groen. Al 15 jaar werkt hij door het hele land om samen met bewoners, 

professionals en grondeigenaren in de (semi) openbare ruimte gemeenschappelijke 

stadstuinen aan te leggen. Altijd staat het creëren van maatschappelijke waarde 
voorop. 

 
 

 
 

 

Philine van Overbeeke – Promovendus, Rotterdam School of Management 
 

Philine van Overbeeke werkt als onderzoeker op de afdeling Business-Society 
Management aan de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit. 

Tijdens haar Bachelor Bedrijfskunde en Master Global Business & Sustainability 

focuste zij zich al op de waarde van vrijwilligers vanuit verschillende invalshoeken, 
onder supervisie van Professor Lucas Meijs. Tijdens haar parttime PhD programma 

verdiept zij zich verder in dit thema. 
 

 

 
De dagvoorzitter: Bahram Sadeghi 

 
Bahram Sadeghi (1967, Iran) werkt als freelance regisseur en presentator. Daarnaast 

schrijft Sadeghi voor verschillende landelijke bladen en organiseert hij debatten over 
tal van maatschappelijk relevante onderwerpen (herinnert u zich bijvoorbeeld nog zijn 

Duizend Dagen Plastic verzamelen-experiment?). 

 
 


