Overzicht ervaring Carla Weber als voorzitter en facilitator
September 2017: gemeente Vught
Workshop met directie en management over ambities met de Omgevingswet.
Augustus 2017: gemeente Maasdriel Zaltbommel
Workshop met werkgroep van medewerkers ter voorbereiding plan van Aanpak
Omgevingswet.
November 2015; Provincie Noord Holland
Werkconferentie in het kader van de ontwikkeling van het programma Waterrecreatie voor de
provincie Noord Holland, nov. 2015
Oktober 2015; jubileumcongres “de sport van veranderen”.
Organisatie, voorzitten en presenteren jubilieumcongres “De sport van veranderen” (8
oktober 2015) ter ere van het eerste lustrum van Carla Weber Interim Management.
Maart/ Mei 2015; Hoogheemraadschap Noord Hollands Noorderkwartier
2 informatie avonden met de bewonersraad, vertegenwoordiging vanuit de departementen,
de provincie en de Deltacommissaris en een grote groep belangstellenden over de nut en
noodzaak van de verbreding van de Markermeerdijk van Hoorn tot Amsterdam.
Jan./Maart 2015; Provincie Noord Holland
2 participatie avonden met betrokken burgers, bedrijven en collega overheden over de
herinrichting van de N246 zodat deze veiliger zou worden en een betere doorstroming
bewerkstelligde.
Augustus/Oktober; Hoogheemraadschap NoordHollands Noorderkwartier en provincie
NH
3 ateliers met betrokken bewoners en maatschappelijke organisaties over de verbreding van
de Markermeerdijk ter Hoogte van Edam.
Mei/Juni 2014; Outsmart BV
Voorzitten 3 discussie avonden (consultaties) met belangstellende burgers,
maatschappelijke organisaties en bedrijven over plannen voor een aantal windmolens in
Arnhem.
Jan 2014; Chris Westra Consulting
Leiding discussie Nabuurschap wind op zee, in het kader van de conferentie In My backyard,
over off-shore wind.
Mei 2013: Heidag IVN bestuur
Faciliteren en voorzitten bijeenkomst gericht op het ontwikkelen van het jaarplan.
Mei 2013: workshop mediation voor J’Africa
Basis beginselen mediation in een interactieve training voor de vrienden van J’Africa. Dit is
een stichting die onderwijsprojecten in Malawi subsidieert en stimuleert.
April 2013: managersnetwerk CROW
Netwerkbijeenkomst van de hoofden Beheer en Openbare ruimte van 100.000+ gemeenten
over het thema lobbyen.
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April 2013: beleidsreview Stations eiland; DIVV
Twee workshops met interne deelnemers van de gemeente en externe experts over de
beleidsrandvoorwaarden bij de verdere vormgeving van de stationsomgeving en
voorzieningen voor aanvullend verkeer en vervoer van het Centraal Station in Amsterdam.
December 2012; minisymposium Stichting Mediation, Milieu en RO
Het thema was: De (on)macht van het openbaar bestuur en conflictbemiddeling met als
focus: Kansen en ruimte voor mediation in de leefomgeving.
Maart 2012; discussie bijeenkomst Groen Links Haarlemmermeer
Discussiebijeenkomst over de bezuinigingen in het sociale domein.
De aanleiding van deze bijeenkomst vormden de aanstaande (rijks)bezuinigingen in het
sociale domein die ook in de Haarlemmermeer een forse impact zullen gaan hebben. Doel
van de bijeenkomst was om samen met de zaal te komen tot een aantal heldere standpunten
welke in debat van de commissie en raad een rol zouden kunnen spelen.
Januari 2012; tweedaagse Joulz
Tweedaagse met een gemengde groep van managers en medewerkers rond het onderwerp
werkverantwoordelijken bij hoogspanningsprojecten.
Juni 2011; netwerkbijeenkomst Green Beach
Netwerk event voor bedrijven in de duurzame energie sector georganiseerd door Stichting
Energy Valley, ATO, en Dutch Green Technology.
December-januari 2011; workshops Milieudienst Noord West Utrecht
Verschillende workshops met een groep medewerkers van de dienst van verschillende
niveaus (management, vergunningverleners, handhavers, juristen) over de toekomst van hun
organisatie.
Sept. 2010; discussie bijeenkomst Lenteakkoord
Discussiebijeenkomst over warmtelevering in nieuwbouwwoningen voor ondernemers in
projectontwikkeling en duurzame energie.
Juni 2010; werkbezoek windenergie gemeente Amsterdam
Expertmeeting windenergie in het kader van het inwerken van wethouder van Poelgeest.
Mei 2010; discussiebijeenkomst Lenteakkoord
Discussiebijeenkomst financieringsconstructies voor warmtepompen voor ondernemers in
projectontwikkeling en duurzame energie.
Mei 2010; kenniscafé provincie Noord Holland
Conferentie met workshops en debat over multifunctionele accommodaties.
Januari 2010; bestuurlijke conferentie Windenergie Provincie Noord Holland
Conferentie met bestuurders uit de kop van Noord Holland, gedeputeerde Bart Heller en
minister Cramer over de regionale strategie voor windenergie in de regio.
November 2009; workshop CO2 servicepunt
Workshop over duurzaam bouwen voor bestuurders uit de provincie Noord Holland tijdens
conferentie CO2 neutrale stad.
Maart/Juni 2009 ; diverse workshops Provincie Noord Holland
Diverse workshops met kleinere groepen (8-15 deelnemers) gericht op visie en het bepalen
van de strategie. Voorbeelden: Teamdag programma managers sector
Projecten/programma’s en teamdag Accountmanagement.
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Maart 2009; bestuurlijke conferentie duurzame verlichting provincie Noord Holland
Congres georganiseerd door de provincie samen met CO2 servicepunt, Philips Lightning,
Alliander, Uneto/VNI en Senter Novem voor Noord Hollandse gemeentebestuurders over
duurzame verlichting.
Februari 2009; prijsuitreiking Innovatieprijs, Provincie Noord Holland
Feestelijke conferentie in het kader van het stimuleren van innovatie in duurzame energie
met onder andere Erwin Krol.
Najaar 2008; Expertmeetings duurzame energie Provincie Noord Holland
Twee expertmeetings met vertegenwoordigers van kennisinstituten en bedrijfsleven in het
kader van de voorbereiding van de Strategische Notitie Duurzame Energie .
Oktober 2008; Workshop restwarmte Nationaal Sustainability Congres
Workshop over restwarmte met inleidingen door verschillende sprekers en aansluitend een
debat met de zaal.
Jan. 2008-jan 2011; voorzitter Werkgroep Stedelijke Ontwikkeling PvdA
De werkgroep stedelijke ontwikkeling bestaat uit actieve leden van de PvdA (veelal (ex)
bestuurders). Deze werkgroep adviseert de fractie van de gemeenteraad in Amsterdam.
De werkgroep komt 2 maandelijks bijeen en nodigt meestal enkele sprekers uit waarnaa
aansluitend wordt gedebatteerd. Onderwerpen: ruimtelijke ordening, wonen, verkeer en
vervoer en milieu.
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