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WERKERVARING 
 

Jan. 2014 - heden Annemarie Gehrels advies, coaching & training (eigen bedrijf)        Den Haag 

In mijn bedrijf richt ik mij op positionering van teams en organisaties. Kernbegrippen zijn: 
weten wat je wilt bereiken, weten wat je omgeving wilt bereiken, en snappen hoe je daar 
aansluiting bij kunt vinden. Bij positionering kan het gaan om (politieke) lobby, maar dat hoeft 
niet. Ook bij samenwerking tussen organisaties of binnen een grotere club is positionering zeer 
behulpzaam. Omdat positionering, beïnvloeding en samenwerking voor mij centraal staan, zijn 
mijn klanten zeer divers. Van (buitenlandse partners van) ontwikkelingsorganisaties, 
maatschappelijke organisaties tot koepelorganisaties en overheden (gemeente, provincie en 
rijk). 
Juni 2009 – dec. 2013 InterProvinciaal Overleg (IPO) en 
 Annemarie Gehrels advies, coaching & training (eigen bedrijf)        Den Haag 

IPO: coördinerend senior adviseur Economie & Energie 
IPO is de koepelorganisatie van de 12 provincies die de belangen van provincies behartigt in Den Haag 
en Brussel en daarnaast kennisuitwisseling/innovatie bevordert bij provincies. 
n Kerntaak is het adviseren van provinciale bestuurders (en hun ambtelijke ondersteuning) en het 

versterken van de positie van het middenbestuur bij ministeries en Tweede Kamer. Mijn rol daarbij is 
mensen laten samenwerken, ondanks zeer diverse provinciale belangen en verschillende posities 
(bestuurders, managers, beleidsambtenaren). Zorgen dat focus ontstaat in lobby. Zorgen dat kennis 
van en over andere partijen in de provincies een plek krijgt (zoals kennis van het MKB of van 
duurzaam opererende bedrijven of over politiek Den Haag). Belangrijkste dossiers: economie, 
energie en Europese fondsen. 

n Tevens secretaris van de bestuurlijke en ambtelijke adviescommissies, met als kerntaak de 
provinciale bestuurlijke en ambtelijke achterban betrekken bij en adviseren over beleidsbeïnvloeding, 
kennisdeling en innovatie. 

 
Annemarie Gehrels advies, coaching & training (eigen bedrijf) 
Gelijktijdig bij mijn overstap naar IPO heb ik mijn eigen bedrijf opgericht om actief mijn netwerk te 
onderhouden.  

Sept. 2007 – mei 2009 ICCO Utrecht 

Learning facilitator lobby 
ICCO is een gedecentraliseerde wereldwijd opererende ontwikkelingsorganisatie met het hoofdkantoor 
in Utrecht. 
n Professionalisering van het centrale en regionale lobbybeleid van ICCO, o.a. door  
▪ advisering directie over inbedding van lobby binnen een veranderende organisatie; 
▪ standaardiseren van lobbymethodes; 
▪ training van lobbyisten en partnerorganisaties in binnen- en buitenland. 

Mei 2001 – feb. 2007 Bureau Beleidsvorming Ontwikkelingssamenwerking (BBO) Den Haag 

Plaatsvervangend directeur (2003-2006) en senior adviseur / trainer (2001-2007) 
BBO is een advies- en trainingsorganisatie in Den Haag, dat zich richt op beleidsbeïnvloeding. 
n Als plaatsvervangend directeur verantwoordelijk voor het financiële en personeelsbeleid van BBO (15 

medewerkers).  Naast deze managementtaken ook senior adviseur en trainer. 
n Strategisch lobbyadvies aan Nederlandse ontwikkelingsorganisaties. Daarbij brede kennis opgedaan 

van uiteenlopende dossiers, waaronder landendossiers (Afghanistan / Pakistan, Palestijnse 
gebieden) en het wereldvoedselvraagstuk. 
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n De vorming van lobbynetwerken gefaciliteerd. Mijn rol en kracht was vertrouwen bouwen en mensen 
laten inzien wat samenwerking hen kan brengen, ook als doelen en belangen deels verschillen. 

n Senior trainer in lobby & advocacy. 
n Project supervisie: aansturen en coachen BBO-adviseurs en overige medewerkers. 
n Acquisitie (jaarlijkse doelstelling 180.000 euro). 
n In de periode augustus 2006 tot augustus 2007 uitsluitend trainingen gegeven in Azië, aan lokale 

partners van Nederlandse ontwikkelingsorganisaties. Nieuwe trainingen ontworpen en gegeven op 
het terrein van organisatieontwikkeling en fondswerving. Doelstellingen trainingen: 
capaciteitsopbouw, analyses van diverse overheidsniveaus, hoe deze onderling samenhangen en 
beïnvloed kunnen worden. Aansluitend nog enkele maanden gereisd door het gebied. 

Aug. 1998 – april 2001 GroenLinks Tweede Kamerfractie Den Haag 

Beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie GroenLinks op het terrein van 
Ontwikkelingssamenwerking en Landbouw / Natuurbeheer / Visserij 
n Analyseren politiek landschap (inclusief relaties tussen regering, politieke partijen en NGOs) en 

adviseren op genoemde terreinen voor het positioneren van GroenLinks. 
n Voorbereiden parlementaire debatten. 
n Schrijven artikelen en positiebepalingen op basis van eigen onderzoek. 
n Onderhouden contact met andere politieke partijen / NGOs / experts / burgers / media. 

Jan. 1998 – juni 1998 Oikos Utrecht 

Projectleider 
n Oikos is een oecumenische ontwikkelingsorganisatie. 
n Initiator Jubilee 2000 campagne (over schuldverlichting) in Nederland. 
n Coördinator en budgetbeheerder verkiezingsmanifestatie. 

ERVARING ALS TRAINER 

Basis- en vervolgtrainingen lobby, organisatieontwikkeling en fondswerving, strategische workshops. 
Doorgaans meerdaags, zowel in binnen- als buitenland. Vanaf 2009 via eigen bedrijf. De trainingen en 
workshops worden altijd gebouwd rondom daadwerkelijke casussen. Ook hierdoor brede kennis 
opgedaan van wat er speelt in ontwikkelingslanden. Een uitgebreide lijst van trainingen is beschikbaar. 
Hieronder alleen een overzicht van de landen: 
China, Cambodja, Thailand, Indonesië, Filippijnen, Kirgizië, Iran, Afghanistan, Pakistan, Nepal, India, 
Bangladesh, Ethiopië, Oeganda, Tanzania, Bolivia, Nederland (ontwikkelingsorganisaties en publieke 
sector) en België (Brussel in verband met EU). 

REIZEN 
 

Australië / Birma / Cambodja / Vietnam / Maleisië / Indonesië (2007, 7 maanden), Indonesië (2004, 
1,5 maand), Vietnam / Laos (2003, 1,5 maand), Thailand (1999, 2 maanden), India en Nepal 
(1996 / 1997, 6 maanden), Mexico / Guatemala / El Salvador / Honduras (1995 / 1996, 4 maanden), 
Nieuw-Zeeland / Indonesië / Singapore / Thailand / India (1989, 7 maanden), Israel (o.a. kibboets) en 
Egypte (1988, 7 maanden). 

OPLEIDING 
 

1989 - 1995 Vrije Universiteit Amsterdam 
Cum laude afgestudeerd in Niet-Westerse Geschiedenis 

1981-1987 Eerste Christelijk Lyceum Haarlem 
Gymnasium B 

  



CURSUSSEN & WORKSHOPS 
 

2007 Veiligheidstraining Centre for Safety and Development, Amersfoort 
2003 Personeelsmanagement De Baak, Zeist 
2002 Management- en leiderschapstraining Schouten & Nelissen, Zaltbommel 
2001 Training voor trainers NIOW, Driebergen 

TALENKENNIS  
 
Nederlands (moedertaal), Engels (vloeiend in woord en geschrift). 


