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Jaap Oostdijk werkt als senior adviseur bij Public Result. Jaap is in de volle breedte actief voor Public 
Result, o.a. bij de uitvoering van beleidsevaluaties en de inzet van de instrumenten Transitieatlas en 
Transformatiemonitor. 

Hij is betrokken geweest bij de uitvoering van de evaluatie van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland 
Noord. Eerder heeft hij o.a. bijgedragen aan de evaluatie van de convenanten bevolkingsdaling tussen 
het Rijk en de provincies Zeeland, Groningen en Limburg voor de Tweede Kamer, de vernieuwing van 
de wijkaanpak in de Schilderswijk op basis van een evaluatie en advies voor het vervolg, heeft hij de 
projectleiders ondersteund bij de evaluatie van de Uitvoeringsagenda New Towns voor het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken, ook voor de Tweede Kamer en is hij betrokken geweest bij de evaluatie van 
een grote stichting in Den Haag die is ontstaan na een fusie van vier organisaties. 

Jaap is vanaf de start betrokken geweest bij de ontwikkeling van het instrument transitieatlas en de 
toepassing ervan in diverse regio’s en gemeenten in Nederland. Hij heeft o.a. bijgedragen aan de 
transitieatlas onderwijs in de Achterhoek, Zuid-Limburg, Midden-Holland en Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden. De transitieatlas sport in Almere en Goeree-Overflakkee. Tot slot is Jaap betrokken 
bij de verdieping van de transitieatlas en de ondersteuning bij de aanpak Ôs dörp in de gemeente 
Leudal. Ook heeft hij meegewerkt aan de totstandkoming van diverse businesscases voor de 
huisvesting van bijzondere doelgroepen en het in kaart brengen van het maatschappelijk vastgoed in 
twee gebieden in de gemeente Rotterdam. Op het terrein van economie is Jaap actief (geweest) in de 
regio’s Zuid-Limburg, Kop van Noord-Holland, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en Goeree-
Overflakkee met de ontwikkeling van het instrument Economische Transformatiemonitor en de 
toepassing ervan.   

Hij heeft zijn opleiding politicologie gevolgd aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn afstudeerscriptie 
ging over islamofobie als 'contested concept' en gebruik van de term islamofobie in Britse en 
Nederlandse geschreven media. Tijdens zijn studie is Jaap werkzaam geweest als student-assistent 
en studentmentor. 

 


