Opeens duikt de naam van Joop Hofman op als begeleider van de
coalitievorming in Ermelo. Wie is deze man eigenlijk en waarom hebben de vier
partijen - BurgerBelangen, SGP, VVD en Progressief Ermelo - deze man nodig?
Olger Koopman 12-04-18, 09:38 Laatste update: 15-04-18, 09:43

Opeens duikt de naam van Joop Hofman op als begeleider van de
coalitievorming in Ermelo. Wie is deze man eigenlijk en waarom hebben de vier
partijen - BurgerBelangen, SGP, VVD en Progressief Ermelo - deze man nodig?
Olger Koopman 12-04-18, 09:38 Laatste update: 15-04-18, 09:43

Volgens Anneke Knoppert (Progressief Ermelo), leidster van de grootste van de vier, is het
antwoord simpel: ,,Dit proces is allemaal nieuw en dan is het fijn om er iemand bij te hebben
die meekijkt en meedenkt." Ze doelt daarmee op het feit dat drie van de vier partijen geen
regeringservaring hebben.
Hofman zou de juiste man op de juiste plek zijn vanwege zijn ervaring op het gebied van
democratische vernieuwing. De uit Deventer afkomstige Hofman is mede-eigenaar van het

bureau Rode Wouw, dat zich bezighoudt met 'participatie vanuit het gewone en alledaagse
leven van mensen'. ,,Oftewel, de relatie tussen overheid en burger en hoe die aan het
veranderen is", licht hij zelf toe. Rode Wouw begeleidt vernieuwende initiatieven, zoals die in
Groningen, waar de Oosterparkwijk een coöperatieve wijkraad krijgt bestaande uit bewoners en
raadsleden.
Wat is je rol in Ermelo?
,,Het volgen van het coalitieproces. Daarin willen de vier partijen komen tot een
raadsprogramma, waarbij niet alleen de raad, maar ook de samenleving input geeft. We
onderzoeken manieren waarop we dat het beste vorm kunnen geven. Je snapt dat ik daar midden in het proces - inhoudelijk niet op in kan gaan."
Hoe ben je hier bij betrokken geraakt?
,,Ik ben gevraagd. Met dank aan Laurens Klappe, de huidige wethouder van Progressief
Ermelo. Een jaar of acht geleden kruisten onze paden elkaar. Ha, ha, waarschijnlijk heb ik toen
wel indruk gemaakt, dat hij me nu nog kende."
Met wat voor club mensen heb je te maken in Ermelo?
,,Een heel leuk en enthousiast cluppie die in deze samenwerking gelooft en die soepel met
elkaar tot oplossingen komt. Politiek gezien lijken de vier op het eerste gezicht mijlenver uiteen
te liggen. Maar dat is schijn. Op de lokale vraagstukken ligt het juist heel dicht bij elkaar. De
binding op Ermelo is groter dan de politieke verschillen."
Dus dit gaat lukken?
,,We liggen prima op koers en ik heb er het volste vertrouwen in dat we in Ermelo heel snel van
start kunnen met een mooi plan en een goede ploeg mensen."

