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PROFIEL  
Sociaal ondernemer, die vanuit 
betrokkenheid bij een inclusieve 
samenleving en het belang van eco-
system based governace, mensenrechten 
en burgerleiderschap, (samen-)werkt aan 
integrale concepten voor wonen, leren en 
werken. 
 
Initiatiefneemster van LiberTerra; LiberTerra is ’60 jaar Mieke’; waarin ik mijn ervaringen in de ouderenzorg, 
buurtgericht werken, jeugdzorg, horeca, management Participatie en Leefbaarheid in een brede 
welzijnsorganisatie, opvang van vluchtelingen en  het belang van biodiversiteit heb samengebracht.  
Kernwaarden van LiberTerra zijn: duurzaamheid, inspiratie en samenwerking.   
 
Samen met burgers in de wijk, overheden maatschappelijke organisaties en bedrijven, ontwikkelen van nieuwe 
woonconcepten, die klimaat adaptief en natuur inclusief zijn, zijn hiervan een logisch gevolg.   
Zelf woonachtig in een Tiny House (30 m2, met een kas van 8m2) in de 1e LiberTerra locatie die ik heb  
ontwikkeld in Geestmerambacht, in Koedijk, gemeente Langedijk.  
Ambitie: 100 LiberTerra’s in 10 jaar te realiseren in binnen en buitenland. (Spanje, Curaçao, Italië …) 
2e, 3e en 4e locatie zijn in ontwikkeling, in diverse stadia: positieve grondhouding gemeente en provincie, 
overleg met landeigenaar, goedgekeurd principe verzoek van een gemeente ….. 

IN OPRICHTING IN 2022 
Raad van Toezicht Stichting Gebiedsfonds TransEON i.o. (2020-heden)  
Het Gebiedsfonds ondersteunt (financieel en inhoudelijk) burgerinitiatieven en de ontwikkeling van nieuwe 
instituties in het publieke domein, waarbij Waarden – zowel sociale als ecologische waarden - centraal staat.  

Initiatiefneemster Coöperatie Expertisecentrum Integrale Gebiedsontwikkeling, i-GO i.o. (2021 – heden) 
ten behoeve van:     

- Delen kennis en expertise met initiatiefnemers, overheden, bedrijven en maatschappelijke  
organisaties, die in Noord Holland integrale Tiny House en kleinschalig wonen concepten (willen) 
ontwikkelen.  

- Ondersteuning planvorming met boeren en landeigenaren – ontlasten gemeenten en andere 
overheden 

- Vergroten begrip tussen initiatiefnemers, overheden, investeerders 
- Verbreden naar ander type duurzame initiatieven voor integrale gebiedsontwikkeling (wonen, 

gezondheid, lokale economie, water, energie, mobiliteit….., vanuit burgerleiderschap 
 
2019 – heden  (relevant vrijwilligerswerk)    
Lid Ecolise (2019 - heden) samenwerking GEN (Global Ecovillage Network), Permacultuur netwerken en 
Transition Movement in de EU. https://www.ecolise.eu/ 
Deelnemer werkgroep Knowledge and Learning. 2019-2020 
sinds 2019 : Coördinator Communities for Future program / platform voor Nederland  
https://communitiesforfuture.org/ 
Sinds juni 2022 : Co-president 
 
 

mailto:mieke.elzenga@gmail.com
https://www.ecolise.eu/
https://communitiesforfuture.org/
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WERKERVARING  Eigen ondernemingen: 
03/2018- heden   Ontwikkelen en initiëren van Coöperatie LiberTerra Geestmerambacht,  
    gerealiseerd vanaf juni 2020    Eco-community van 10 verplaatsbare woningen met 
    Kenniscentrum Natuurlijk  Bouwen en WEconomy, die vanuit ondernemerschap met  
    overheden werkt aan de SDG doelen        www.liberTerra.eu 
        Gebaseerd op het provinciaal programma Groen Kapitaal Boerderij 
10/2009 – heden  Eenmanszaak Elzenga Consultancy    KvK 53 67 54 28   www.elzenga-consultancy.eu 
    Begeleiding van projecten mbt Participatie en Leefbaarheid, en conceptontwikkeling 
 
   Opdrachten: 
   Uitvoeren van motie Gedeputeerde Staten Noord Holland van 22 oktober 2020:  
    Mogelijk maken van natuur inclusieve en Klimaat adaptieve Tiny House concepten.  
    Rol: coördinator van de werkgroep die de motie uitvoert. 
 
   Pilot voorbereiding Omgevingswet, in opdracht van een gemeente in Noord-Brabant 
    Bestaande uit: voeren van keukentafelgesprekken, mediation tussen  buurt-    
    bewoners onderling en de overheid, maken van Plan van Aanpak om te komen tot  
    een omgevingsvisie, advisering afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, de gemeente- 
    raad en B&W mbt bewonersparticipatie en integrale conceptenontwikkeling 
 
09/2009 – heden  Directeur Stichting Liberta-Care         KvK 34 36 02 64   www.Liberta-Care.nl 
    (Inter-) nationale organisatie voor experimentele jeugdzorg, jongerenparticipatie en 
    vluchtelingenwerk. Jongerenuitwisseling in het kader van Erasmus+ en ESC  
    (European Solidarity Corps) 
    Trainer EDE (Ecovillage Design Education, van GAIA Education) 2022: ontwerpen van  
    eco communities gebaseerd op duurzaamheid: vanuit de sociale, ecologische,     
    economische en culturele dimensie. Voor jongerenwerkers die betrokken zijn bij  
              klimaat bewegingen als Fridays for Future en Extingtion Rebellion 
    Postponed from 2020  
06/2006- 07/2015  Directeur Miceko sro      Hotel, pension, camping in Tsjechië.  
    Erkend leerbedrijf voor: horeca, toerisme, welzijn, sport en groen.  
    Faciliteerde Stichting Liberta Care met werkervaringsplekken in time-out trajecten  
    voor Nederlandse jongeren die met criminaliteit in aanraking waren. 
 
 
WERKERVARING  In loondienst:  

11/2016 - 06/2017   Interim regiomanager, Stichting Futureforce  (TRIAS-jeugdzorg) Zwolle 

Aansturen en begeleiden van 5 teams van pedagogisch medewerkers, werkzaam op 11 locaties in Zwolle, 

Steenwijk en Hellendoorn. Opvang AMV (Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen) en 18+ 

• Afstemming met NIDOS (voogdij organisatie) & gemeenten over opvanglocaties, begeleiding en nazorg 

• beleidsontwikkeling : diensten en producten (gericht op integratie en werkgelegenheid) 18- en 18+ 

• deskundigheidsbevordering ontwikkelen en uitvoeren, externe contacten en crisismanagement 

• begeleiding van internationale stages (Erasmus+) ism Hochschule Berlijn 
 

06/2000 – 07/2008:   Productgroepmanager Participatie & Leefbaarheid en lid Directie / MT 
           Staffunctionaris Strategie en Innovatie. Stichting Welsaen Zaanstad 

• ontwikkelen en uitvoeren van strategisch beleid 

• verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het operationeel beleid (opbouwwerk) 

• aansturing van manager Vrijwilligerscentrale en de manager Facilitair Bedrijf.  
Verantwoordelijk voor 17 buurtcentra in Zaanstad 

• projectontwikkeling op wijkniveau, stedelijk, in regionale samenwerkingsverbanden. Ook met 
Europese partnerorganisaties (Equal en Interreg)  
Gericht op educatie, participatie, gendervraagstukken en arbeidsmarkttoeleiding 
 

09/1995 -06/2000   Locatie manager en staffunctionaris innovatie SKWA (later Cardanus) Amstelveen 

http://www.liberterra.eu/
https://platform.groenkapitaal.nl/groen-kapitaal-boerderij/
http://www.elzenga-consultancy.eu/
http://www.liberta-care.nl/
https://trainingforfuture.wixsite.com/tonndorf2020
https://www.programmes.gaiaeducation.uk/ede-schloss-tonndorf
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• ontwikkelen van Projecten; Brede School, Tieneropvang (landelijk experiment), Kwartiermaken 
Psychiatrie, Buurtontwikkeling, Technika 10 e.d. en interne opleidingen bv. bedrijfshulpverlening, 
Sociale Hygiëne, ICT 

• verantwoordelijk voor het opzetten van een centraal cursusbureau 

• leidinggevende van een team van 8 stafkrachten en 85 vrijwillige medewerkers 

• verantwoordelijk voor het dagelijks beheer; inhoudelijk, facilitair en financieel 

• ontwikkelen en uitvoeren van jaarprogramma’s en projecten op wijkniveau voor jeugd, volwassenen, 
ouderen, migranten, mensen met een beperking  

• acquisitie en projectontwikkeling mbt buurtgericht werken (samenwerking met ondernemers in het 
aangrenzende winkelcentrum en scholen, tbv kinderopvang) 
 

1981-2000  Wijkpost voor Ouderen, Helpdesk ICT, Gecoördineerd Ouderenwerk 

• Diverse uitvoerende en leidinggevende functies in het welzijnswerk en bedrijfsleven 
 
 

EDUCATIE:  
1983-2000 bij NEMAS: Voortgezet Management, Personeelsmanagement, Financieel Management     

1977-1981:    Sociale Academie Maatschappelijk Werk / Cultureel Werk (HB0) 

  later aangevuld met diverse post HBO (management-) trainingen 

 

CURSUSSEN:   

• Marketing and Sales by Open Circle (Nisandeh Neta) 

• Internationale samenwerking; in kader van EU subsidieprogramma Erasmus+ / EDE GAIA-education / 
EVS (European Volentering Service) 

• Module Bouwkunde van de Makelaarsopleiding (NVM) 

• Buurtgericht werken, Bedrijfsvoering/Bedrijfskunde,  

• Organisatiekunde, Cultuurverandering en Projectmanagement 

• Verandermanagement Transnationale Samenwerking (Europese Projecten) 

• Bedrijfshulpverlening, Sociale Hygiëne, Cafébedrijf (SHN) 

• ABCD-methode, Competentiemanagement en Kwaliteitsmanagement 
 

VRIJWILLIGERSWERK: 
● Begeleiden van diverse jeugdwerk groepen (1974 -1990) 
● Coördineren en begeleiden van kinderkampen  (1976 – 1985) 
● Organiseren en begeleiden van een jaarlijkse huttenbouw week (1974 -1997) 
● Bestuurslid van de Stichting Kinderopvang Culemborg i.o. (1986 – 1989) 

organisatie van bedrijfsopvang 
● Secretaris van de ouderraad in het basis onderwijs (1991-1993)  
● PR-commissie Jenaplanschool (1993 -1995) 
● Dierverzorgster en terreinbeheerster op een kinderboerderij (1993 – 1998) 
● Voorzitter van de Stichting Source (tbv werkgelegenheidsprojecten in Ethiopië)  (2002-2008) 
● Ondersteunen van startende (duurzame) ondernemers (2012 – heden) 
● Intervisiecoach, Talentcoach bij de Regenboog in Amsterdam (2015) 
● Adviseur van Eco aan de Zaan (2015 – 2017) tbv de realisatie van een ecodorp in de Zaanstreek 
● Lid organisatiekring van Ecodorpennetwerk Nederland (2016 – 2019) m.n. t.b.v. 

Ontwikkeling EU projecten met en voor Jeugd (Erasmus+) 
● Coördinator Educatiekring GEN NL (Global Ecovillages Network) (2017- 2019) 
● Lid projectgroep GEN EU (2018 – heden) voor de ondersteuning van de ontwikkeling van EU projecten 

voor ecodorp initiatieven  
● Co-coördinator van Eco Transitie Area van het Living Village Festival (2019) 

https://livingvillage.nl/  150 workshops rond duurzaamheid; sociaal, ecologisch, economisch en 
cultuur, gebaseerd op de principes van GAIA-Education  https://www.gaiaeducation.org/ 

• GEN International Ambassador (2018-heden)  Global Ecovillages Network International 

https://livingvillage.nl/
https://www.gaiaeducation.org/
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• Regiocoördinator Erfdelen Noord Holland (2018-heden) www.erfdelen.nl 
Over wonen / woningsplitsing op voormalige boerenerven.  
Sociaal, duurzaam, kleinschalig en goed voor het platteland 

• Voorzitter van Coöperatie LiberTerra Geestmerambacht; ik ben initiatiefneemster en bedenkster van 
het concept LiberTerra. De coöperatie werkt met een sociocratische besluitvormingsstructuur en met 
Geweldloze communicatie als richtlijn in contacten. 

• Lid Ecolise (2019 - heden) samenwerking GEN (Global Ecovillage Network), Permacultuur netwerken 
en Transition Movement in de EU. https://www.ecolise.eu/ 
Deelnemer werkgroep Knowledge and Learning. 2019-2020 
sinds 2019 : Coördinator Communities for Future program / platform voor Nederland  
https://communitiesforfuture.org/ 
Sinds juni 2022 : Co-president 
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