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Over De Durfplaats 
 
De Durfplaats is een collectief van ervaren professionals in bedrijfsleven en openbaar bestuur. In  

2019 opgericht als startup.  

 

De kenmerken zijn: 
• een zakelijke onderneming met maatschappelijke doelen 
• faciliteert communicatieplatforms 
• stimuleert onderzoek 
• coacht transitieteams en verzorgt training, ontwikkeling en begeleiding 

 
De reden dat wij in 2019 De Durfplaats als commerciële onderneming hebben opgericht, komt voort 
uit ervaringen die wij in de 90-er jaren hebben opgedaan als medeoprichters en deelnemers aan de 
toenmalige Omslaggroep. In dat verband zijn gedurende een reeks van jaren overheid en 
bedrijfsleven bijeengebracht om in open dialoog maatschappelijke ontwikkelingen, analyses en 
oplossingen te bespreken. 
 
De huidige randvoorwaarden voor samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid zijn geheel anders 
dan in de periode van privatiseringen en verzelfstandigingen. De omvangrijke en open marktwerking 
met gelijke speelvelden hebben bedrijfsleven en overheden in hun onderlinge verhouding op afstand 
geplaatst, ieder met zijn eigen specifieke rol. Deze veranderde omstandigheden vragen om een 
andere invulling van de regierol van overheden en de wijze waarop het bedrijfsleven daar op in kan 
en moet spelen. In 2020 heeft de wereld kennisgemaakt met het Coronavirus. De zichtbare gevolgen 
zijn nu al groot. Zoveel mensen zijn individueel en in familie- en vriendenverband geraakt. Verwacht 
mag worden dat de marktwerking en de positie van overheden blijvende wijzigingen zullen 
ondergaan. 
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Doelstellingen van De Durfplaats: 
1. organiseert dialoog over de vindtocht naar maatschappelijke transities; wat ons fascineert is 

de zoektocht die mensen met zichzelf, hun leefomgeving en hun werk aangaan om te 

DURVEN uiten wat zij Dromen, Denken en willen Doen; 

2. biedt een dynamische ruimte waar in dialoog en co-creërend nieuwe oplossingen geDroomd, 

geDacht, geDurfd en geDaan worden; zoekt naar oplossingen vanuit het perspectief van 

nieuwe generaties; 

3. faciliteert dialoog door gesprek over dilemma’s en organiseert aandacht voor vragen die niet 

gesteld worden; bindt mensen die de moed hebben dilemma’s te adresseren, te doordenken 

en te doorbreken; 

4. organiseert en vraagt aandacht voor nieuwe oplossingen door de andere kant van het 

maatschappelijk debat in de schijnwerpers te plaatsen; verbindt debat en ervaring, probleem 

en oplossing; 

5. ontsluit kennis en achterliggende mechanismen; zorgt voor inclusiviteit en 

multidisciplinariteit, is neutraal en onafhankelijk; onderzoekt de dynamiek in samenleving en 

omgeving. 

 

Onze uitgangspunten 
Doelstelling van De Durfplaats is dat kennis en vaardigheden worden overgedragen tussen generaties 

en dat belangrijke inzichten niet verloren gaan. 

 

De Durfplaats betrekt individuele burgers, die niet direct aan organisaties zijn gebonden of worden 

uitgenodigd voor officiële praattafels bij de ingrijpende veranderingen in onze samenleving. 

 

De Durfplaats is een dynamische, gedeelde oplossingsruimte waar in co-creatie met betrokkenen 

wordt geacteerd. 

 

Oplossingen ontstaan door nieuwe wegen te gaan. Dilemma’s geduid. Dynamisch, want oplossingen 

passen zich aan naar tijd, plaats en context. Gedeeld, want delen genereert waarden. 

 

De Durfplaats als marktplaats van inzicht biedt een kennis gedreven platform door verbinding van 
jonger met ouder en ouder met jonger.  
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De Durfplaats verbindt vanuit wetenschap, techniek en innovatie, bedrijven, overheden en andere 
organisaties met elkaar en met de individuele mens. 
 

Hoe bereiken we de verbinding? 
✓ Door samen te ontwikkelen en te ontrafelen door mensen met durf 

✓ Zorgen voor inclusiviteit, multidisciplinariteit, neutraliteit en onafhankelijkheid 

✓ De nadruk te leggen op burgerplicht om gezamenlijk de samenleving vorm te geven 

✓ Ontsluiting van kennis en achterliggende mechanismen 

✓ Onderzoek van de dynamiek in de samenleving en de geopolitieke omgeving 

✓ Centraal stellen van duurzaamheid, circulariteit en innovatie 
✓ Werken vanuit dilemma’s. 

 

Onze thema’s en projecten 
Vanuit duurzaamheid en circulariteit zijn de thema’s van De Durfplaats: 

- Luchtvaart 

- Ontwikkeling van de Noordzee 

- Governance 

- Kennisoverdracht 

Kwaliteit 

Voor de Durfplaats is kwaliteit een centraal element bij de uitvoering van opdrachten en bij de 

interne processen. In een intern handboek zijn de uitgangspunten opgenomen voor 

onafhankelijkheid en objectiviteit en op welke wijze daarmee wordt omgegaan. Afwijkingen worden 

direct gemeld aan de directie. 

 

Wijze van samenwerking in opdrachten 

Opdrachtgevers en betrokkenen bij onze activiteiten kunnen gebruik maken van de up to date 

netwerkfaciliteiten van DeDurfplaats. Daarmee is veilig teamwerk op elk moment mogelijk, ongeacht 

de locatie van teamleden. Belangrijke uitgangspunten daarvoor zijn opgenomen in onze 

privacyverklaring op onze website. 

 
Directie 

De leidinggevende directieleden beschikken in persoon over uitnemende ervaringen opgedaan in 

nationaal en internationaal opererende organisaties en overheden.  
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Marc Smeulers 

Start ups en grote industriële herstructureringen. Coaching bestuurders op topniveau. Zijn 
specialismen zijn macro arbeidsmarktveranderingen en complexe bedrijfstransities en internationaal 
recht. 
 
Wim Veldman 

Gespecialiseerd in governance en auditvraagstukken, zowel in bedrijfsleven als bij de overheid. 

Verschillende commissariaten en toezichtfuncties vervuld zowel in het bedrijfsleven als bij 

overheden. 
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