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laatste functie, sinds 2001 

Netwerk- en communicatiemanager voor de 

Humanistische Alliantie, het netwerk van 

humanistische en humane organisaties, met  

als voorzitter Lodewijk de Waal, voorheen   

prof. Harry Kunneman.  zie www.human.nl

taken in die functie

Bureau- en projectleiding, bestuursadvisering, 

netwerkontwikkeling met 50 organisaties, 

congresvoorzitter, het organiseren van 

evenementen, mediabeleid.

loopbaanervaringen in 25 jaar 

- Communicatieadviseur en bestuurscoach voor 

gedeputeerden, commissaris en directies van het 

provinciaal bestuur van Zuid-Holland. 

- Concerncommunicatie en publieksevenementen.

- Voorzitter Haags Sociaal Beraad.

- Coordinator debatcentrum DeBatterij.

- Projectleider Briljant!, ideeënmakelaar.  

- Advies-en beleidsfuncties in politiek, cultuur, 

vrijetijdsbeleid, planologie, sociaal beleid en 

integratiebeleid. 

  

opleidingen 
- Empirische sociologie, RijksUniversiteit, Leiden. 

Richting: Sociaal beleid en verzorgingsstaat. Met 

filosofie, bestuurskunde en communicatie. 

- Modules over humanisme, zingeving, 

levenskunst en existentiële begeleiding, aan de 

Universiteit voor Humanistiek, Utrecht

- Leergang Filosofie van de levenskunst, RULeiden. 

- Seminar levenskwaliteit en geluk, Erasmus 

Universiteit, Rotterdam.

- HBO management en communicatie. 

  

verdere vorming 
- Trainingen in advisering, coaching en intervisie 

door GITP en de Adviseurschool. 

- Trainerstraining in ’the art of empowerment’ 

door The Empowerment Institute

- Trainerstraining  in ‘Self Managing Leadership’ 

door Brahma Kumaris en de Oxford Leadership 

Academy. 

- Verder seminars in praktijkfilosofie voor 

organisaties, in bezieling en dialoog. 

- Cursus Positief denken Interactief beleid.

netwerken rondom
Humanistische, religieuze en ideeele organisaties. 

Coaches en trainers in ontwikkeling en persoonlijk 

leiderschap. Media centrum Nieuwspoort. Logeion 

beroepsvereniging voor communicatie. Netwerken 

van sociologen. Managementcentrum De Baak, 

Trefpunt levensbeschouwing in de PvdA, 

Haagse sociale kringen. Spirituele netwerken.

inspiratiebronnen
Meditatie bij Spirituele Academie Brahma Kumaris, 

Dagblad Trouw, Ode, Happinez, Filosofie Magazine. 

curriculum vitae marco oostdijk


