
 

                

Loopbaan Els Desmet 
 

Bureau Els Desmet voor Stadsgeografie is opgericht in 2010 

 

 

Werkervaring daarvoor: 

 

2008 – 2010  Adviesbureau Rootlink  

Meedenken bij start en ontwikkeling van adviesbureau Rootlink. Als adviseur en 

participatiedeskundige gewerkt aan projecten over stad, wijken en verscheidenheid aan 

stadsbewoners.  

 

2000-2008  Bureau De Werkplaats, Rotterdam  

Mede oprichter van bureau/stichting De Werkplaats. Een klein bureau met een betrokken team. 

Werkzaam als adviseur, stadsonderzoeker en procesbegeleider in en buiten Rotterdam. Steeds op 

het snijvlak van fysieke en sociale ontwikkelingen.  

 

1997- 2000  Steunpunt Wonen Rotterdam.  

Adviseur op de onderwerpen: participatie, wijkontwikkeling, interactieve planvorming en 

diversiteit. Steunpunt Wonen begeleidde bewoners op het gebied van wonen, wijkverbetering & 

vernieuwing.  

 

 

Initiatieven: 

 

2010- heden   Belvedère, Verhalenhuis Rotterdam 

Mede initiatiefnemer en ontwikkelaar van de stedelijke ontmoetingsplek Verhalenhuis 

Rotterdam. Het Verhalenhuis maakt de hedendaagse superdiverse stad beleefbaar door verhalen 

van personen en gemeenschappen centraal te stellen. Het Verhalenhuis werkt met verschillende 

methodieken zoals eetprogramma´s, debatten en  tentoonstellingen. Het Verhalenhuis creëert en 

ontdekt nieuwe vormen van programmering, financiering en partnerschap met bewoners, 

ondernemers, bedrijven, musea, overheden en andere grote maatschappelijke organisaties zoals 

woningbouwcorporaties.   

 

2010- heden  Stichting Eerst Denken Dan Doen 

Medeoprichter stichting Eerst Denken Dan Doen (E3D). Deze stichting maakt het dagelijks 

(samen)leven en de sociale dynamiek in de stad inzichtelijk. Ze analyseert, onderzoekt, bundelt 

kennis, zorgt voor spraakmakend discussiemateriaal en bedenkt creatieve oplossingen, 



 

                                                                                                     

 

aansluitend bij de levenswijsheid, levenswijze en ambities van stadsbewoners. Het werkterrein 

van E3D zijn onder meer stedelijke samenlevingsvraagstukken, sociaal-culturele ontwikkelingen 

en sociale mobiliteit. 

 

1991 – 2000   Stichting Pag-Asa 

Initiatiefnemer, mede oprichter, bestuurslid en ontwikkelaar van stichting Pag-Asa. Via deze 

stichting maakte ik het mogelijk om tijdens mijn eigen studie -en een paar jaar daarna-  tien jonge 

vrouwen uit Manila in de Filippijnen ook te laten studeren.  De financiële middelen haalden we op 

door het organiseren van diners, feesten, sponsorlopen, festivals, tweedehandsmarkten en onder 

meer organiseren van informatiebijeenkomsten.  

 

 

Diverse onderzoekspublicaties en artikelen: 

 

• Mooi, mooier Middelland, bewoners, ondernemers en gemeente bundelen krachten in 

co-creatie (2016), uitgave: Mooi, mooier Middelland, gemeente Rotterdam  

• Aantekeningen uit Spangen (2014), uitgave: Woonstad Rotterdam 

• Kijken zonder voorbedachte rade, in Rotterdam Noordelingen, 101 Groepsportretten 

(2013), uitgave: Belvedère, Verhalenhuis Rotterdam    

• Spirit in West, samen pionieren (2013), uitgave: Woonstad Rotterdam 

• Activerend woonwensenonderzoek Oude Westen, Rotterdam (2012) uitgave: Aktiegroep 

het Oude Westen   

• YE(U)P- Ambitieuze jonge vrouwen, de opkomst van een nieuwe middenklasse op 

 zuid (2011), uitgave:Post Editions  

• Pleinen, handboek voor levendige pleinen (2008) uitgave: Pact op Zuid, gemeente 

 Rotterdam 

• Op je Klompen, Hoe nieuw leven te blazen in een oude stadswijk (2003), uitgave: 

Kenniscentrum Grote Steden 

• Woonverkenning Middelland (1998), uitgave: Steunpunt Wonen  

• Van Panel naar Piket, uitnodiging aan bewoners om actief mee te doen met 

volkshuisvestelijke en ruimtelijk veranderingsopgaven in de stad (1999), uitgave: 

Steunpunt Wonen 

 

 

  



 

                                                                                                     

 

Besturen:    

 

2013-2015  Bestuurslid stichting Voedseltuin Rotterdam  

Voedseltuin Rotterdam verbouwt biologische voedsel in het havengebied. De Voedseltuin werkt 

met mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.  Werken met de handen in de open lucht 

doet goed. De oogst gaat naar de Voedselbank Rotterdam en de mensen die op de tuin werken. 

De Voedseltuin speelt een rol bij herontwikkeling van het havengebied als 'placemaker' en levert 

bijdragen aan het discours over de participatiemaatschappij, actief burgerschap en duurzame 

economie en voedselconsumptie.   

 

 

Opleiding: 

 

1991- 1997  Sociale Geografie aan de Universiteit Utrecht,  

Afstudeeronderzoek: armoede, strategieën van rondkomen en de invloed van de buurt. 

Voorbeeldstudie: Dam-Schijnpoort in Antwerpen. 

 

1983-1991   VWO aan het Sint Stanislascollege in Delft.  

 

 

Els Desmet is in 1970 geboren in Izegem (België), heeft de Belgische nationaliteit en woont in 

Nederland sinds 1972. 

 

 

 


