
Soms piekt het ineens. Een specialist valt langdurig uit, een vraag blijkt complexer dan gedacht, een 
probleem is urgent, een team komt expertise tekort, een issue ontspoort. Toegenomen verwachtingen 
van burgers en ondernemers hebben ook in het publieke domein de behoefte vergroot aan snelle 
en flexibele tijdelijke arbeidsoplossingen. De interim professionals van Stad & Co voegen dankzij 
hun brede vakinhoudelijke kennis en ruime ervaring direct de juiste waarde toe binnen gemeenten, 
provincies en het Rijk.

Werken voor de publieke zaak is een vak apart. Het vraagt om een goed begrip van de rol van de overheid in 
de samenleving. Stad & Co werkt dagelijks op het snijvlak van publiek en privaat en begrijpt deze daardoor 
als geen ander. Onze consultants hebben diepgaande kennis op het gebied van economie, ondernemerschap, 
winkel- en horecagebieden, bedrijventerreinen, publiek-private samenwerking, omgevingsmanagement, 
participatie, veiligheid en leefbaarheid. Hierdoor, en door onze brede, hands on en altijd up to date ervaring 
zijn we snel inzetbaar op allerlei beleidsterreinen. Onze bijdragen liggen op het vlak van management, 
strategie, beleid en beleidsrealisatie. 

We zijn gewend integraal en oplossingsgericht te denken en te werken. Daarbij hebben we veel aandacht 
voor de meerwaarde van samenwerkingen en bevorderen deze door inhoudelijke verbindingen en draagvlak 
te creëren. Een frisse blik, politiek-bestuurlijke sensitiviteit en intrinsieke bevlogenheid doen de rest. Zolang 
het nodig is: alle kennis in huis!

Interim 
ondersteuning:
alle kennis in huis!

drs. Janneke den Ouden 
senior adviseur
Expertises: economisch 
beleid, winkelgebieden, 
horecagebieden, 
binnensteden, publiek-
private samenwerking

 
janneke@stadenco.nl 
06 15362319

mr. drs. Pascal Spijkerman 
senior adviseur, directeur
Expertises: interim-
management, politiek-
bestuurlijke besluitvorming, 
publiek-private samenwerking, 
economisch beleid, toerisme 
en citymarketing

pascal@stadenco.nl  
06 15146644

dr. Nicole Haas 
senior adviseur
Expertises: onderzoek, 
(online)participatie, 
veiligheidsbeleid, 
duurzaamheid 

nicole@stadenco.nl  
06 52551975

drs. Farzad Ghaus, senior 
adviseur, directeur-eigenaar
Expertises: publiek-private 
samenwerking, politiek-bestuurlijke 
besluitvorming, stedelijke 
economie, interim-management, 
ondernemersfondsen/BIZ 

farzad@stadenco.nl
06 19666519

Meer weten? Neem 
dan contact op voor 
een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek via 
interim@stadenco.nl

Eveline van der Vliet
senior communicatiespecialist 
Expertises: gebieds-
communicatie, omgevings-
management, branding, 
storytelling 

eveline@stadenco.nl  
06 53931446
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