“ik verbind graag mensen aan wensen en mogelijkheden”
Carleen Mesters, november 2011

Wie holt daar door de straten?
Ik ben sportief, loop geregeld een rondje hard. Mijn nieuwe doel is de 10 km te kunnen
lopen in 50 minuten. Past mooi bij mijn leeftijd haha. Muziek is mijn grote passie, en ik
speel cello ik sinds ik een jaar of 10 was. Ik kan erg genieten van het spelen zelf, en van
het geven van (huis)concerten of optredens op recepties, bruiloften en partijen. Samen
met Marc Laeven en onze drie kinderen Luka (14), Ole (11) en Tijmen (11), wonen we nu
al weer bijna 7 jaar met veel plezier in de wijk.
Van huis uit ben ik ecoloog, en na lang bij een onderzoeksinstituut te hebben gewerkt, ben
ik bijna twee jaar zelfstandig werkzaam als mediator en procescoördinator. Mijn
overtuiging en werkwijze kenschetst zich in 4 stappen: duidelijkheid over uitgangspunten,
verbinding centraal, van buiten naar binnen en oplossingsgerichte aanpak. Vertrouwen is
daarvoor een belangrijke basis, ik ben bovendien een rasoptimist.
Vertrouwen en “echt” luisteren
Of het nu gaat om samen muziek maken, een samenwerkingscoalitie smeden of een
conflict oplossen, vertrouwen en luisteren naar elkaar vormt de basis. Door echt naar
elkaar te luisteren ontstaat begrip voor individuele standpunten en situaties. De
werkelijkheid is soms weerbarstig en zoals dat voor alles geldt: wil je dat het goed blijft dan
moet je daar je best voor doen. Met mijn bedrijf Stroom en Onderstroom ben ik betrokken
bij het vormgeven van watercoalities rondom onderzoek naar biodiverse vegetatiedaken in
NL. Als NMI-mediator ben ik aangesloten bij de Stichting Mediation Milieu en Ruimtelijke
Ordening. Ondersteunen in het oplossen van ingewikkelde puzzels, vlot trekken van
moeizame samenwerkingen en helpen bij het oplossen van conflicten … ik vind het
allemaal leuk.
Perspectief zien en maatschappelijk betrokken
In Culemborg ben ik actief bij de buurtbemiddeling. Het is altijd weer bijzonder om het
vertrouwen te krijgen van bewoners die het helemaal gehad hebben met hun buren en
daar openhartig over praten. Nog mooier is het om als buurtbemiddelaar een bijdrage te
leveren aan de oplossing van het probleem. Een oplossing die vaak “om de hoek ligt”, en
door betreffende buren zelf wordt gevonden.
Mijn bijdrage aan de BEL
Er is al veel bereikt in Lanxmeer. En velen leren van onze wijk, in binnen- en buitenland.
De nieuwe structuur van de BEL (de vlinder met woongroepen en werkgroepen) is een
mooie metafoor voor verbindend samenleven. Ik denk dan meteen aan de vlinder die ooit
rups was, de vlinder die het verschil kan maken als ie wappert met zijn vleugels en de
vlinder die door iedereen bewonderd wordt. Uiteraard zijn er ook in onze wijk regelmatig
zaken en vragen die om een oplossing vragen. Zaken die alle of soms een deel van de

bewoners raken. Bewoners, wij allen dus, die in hun grote diversiteit samen de wijk
vormen. Door “echt” te luisteren, een oplossingsgerichte mind en te focussen op
verbindingen met binnen en buiten hoop ik vanuit het BEL bestuur een bescheiden
bijdrage te leveren aan duurzame oplossingen die breed gedragen worden.
Ervaring als bestuurswerk heb ik opgedaan de afgelopen 8 jaar in het bestuur van KNW
(Koninklijk Waternetwerk), de personenvereniging van en voor waterprofessionals. Ik zou
graag binnen het BEL bestuur een rol te spelen, om daarmee “van binnenuit” te ervaren
hoe een wijk als de onze werkt, hoe zij verbonden is met haar omgeving en wat ervoor
nodig is om het goede te behouden.

