
 
 

 
 
Naam Michiel Louweret 
  
 Pragmatisch met oog voor het geheel, zo laat de werkstijl van Michiel zich omschrij-

ven. Hij is een zeer ervaren adviseur, die de afgelopen 25 jaar tientallen trainings- 
en adviesopdrachten op het gebied van processen, dienstverlening, programma’s 
en projecten heeft uitgevoerd voor gemeenten, provincies, waterschappen, onder-
wijsinstellingen en in de gezondheidszorg. De afgelopen jaren richt hij zich steeds 
meer op het ontwikkelen en aanbieden van grootschalige leertrajecten onder het 
motto lerend veranderen en veranderend leren. Deze trajecten activeren de eigen-
kracht van professionals en worden met succes toegepast binnen het onderwijs en 
bij gemeenten.  
Michiel is analytisch vaardig, kan snel de hoofdlijnen vinden en weet de complexi-
teit van organisaties te ontrafelen. Hij heeft oog voor de onderstroom in organisa-
ties en kan beweging creëren. Michiel overtuigt in woord en geschrift. Hij laat niet 
los. Hij beschikt over een ruim netwerk en werkt naar behoefte samen met verschil-
lende partners. 

  
Recente op-
drachten 
 

Programmamanager harmonisatie informatielandschap zeven gemeenten en twee 
gemeenschappelijke regelingen 
Begeleiden social learning traject voor 150 medewerkers bij een RSD 
Verzorgen MD traject bij een middelgrote gemeente 
Begeleiden social learning traject voor 120 medewerkers bij WIZ-organisatie 
Verzorgen workshops procesregie bij talrijke opdrachtgevers 
Professionalisering van gemeentelijk informatiemanagement (100.000 plus). Ver-
zorgen van trainingen, advies over besturing en management, begeleiden visietra-
ject, conferenties voor functioneel beheer, begeleiden informatieplanning. 
Opzetten en verzorgen trainingen in het kader van passend onderwijs voor een 
grote onderwijsinstelling (cluster 2, 180 deelnemers) 
Doorlichten van projecten bij een grote gemeente. 
Workshops voor projectmanagers, opdrachtgevers en medewerkers bij tientallen 
gemeenten (vooral gericht op rolvastheid en vaardigheden). 
Adviseren SSC over heroriëntatie strategie. 
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Utrecht, 2001 
Modern informatiemanagement voor moderne gemeenten, Louweret, M., VIAG, 
Culemborg, 2005 
Samenwerken met ICT: het shared service centre, Ruijven, E. en M. Louweret, 
Divosa, 2006 
Met publiek elan!, Louweret, M., Uitgeverij Dialoog, 2010 
 
Michiel publiceert regelmatig (web)columns op gemeente.nu en andere platforms. 
Hij heeft meer dan 100 artikelen op zijn naam. 

 

 


