Profiel Stefan Michel

Stefan Michel werkt bij Public Result als adviseur. Naast ervaring met het aanvragen, sluiten en tot
uitvoering komen van Regiodeals heeft hij onder andere gewerkt aan de evaluatie van de meldcode
huiselijk geweld in de regio Haaglanden, aan de strategievorming in het voortgezet onderwijs in
Rivierenland, en is hij betrokken geweest bij onderzoek naar de huisvesting van bijzondere doelgroepen.
Op dit moment ondersteunt Stefan meerdere gemeenten en de provincie Gelderland samen met zijn
collega’s bij het ontwikkelen van beleid(-skaders) voor de huisvesting van arbeidsmigranten.
In de laatste periode is Stefan actief betrokken geweest bij de evaluatie en strategische vooruitblik van de
DMO Noord-Holland Noord (‘Holland boven Amsterdam) en de sociaal-economische SWOT Waadhoeke
en Harlingen wat geleid heeft tot een krachtig uitvoeringsprogramma ter versterking van de regionale
economie en brede welvaart. Daarnaast heeft hij de mogelijke gevolgen van Corona voor meerdere
regio’s / gemeenten in het land in beeld gebracht. In Midden-Limburg is deze verkenning input geweest
voor een eerste plan van aanpak van de taskforce ter bestrijding van de gevolgen van de Corona crisis.
Voor hij in 2018 bij Public Result aan de slag ging heeft Stefan een aantal jaren projecten op het gebied
van verkeer en vervoer, mobiliteit, arbeidsmarkt, duurzame regionale ontwikkeling en innovatie in een
Duits-Nederlands samenwerkingsverband geleid. Hier was hij onder meer verantwoordelijk voor de
samenwerking tussen Nederlandse en Duitse gemeenten (en andere overheidslagen) in de regio’s
Twente, Achterhoek en Zuidoost Drenthe en de Bundesländer Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen.
Tevens heeft hij meerdere jaren het grensoverschrijdend platform voor regionaal waterbeheer begeleid.
Ook namens Public Result is Stefan nog vol actief in de grensregio: als dagvoorzitter bij DuitsNederlandse workshops of als procesbegeleider bij de grensoverschrijdende hoogwateroefening.
Stefan heeft een academische achtergrond in bestuurskunde (European Studies) aan de Universiteit
Twente en politicologie (International Relations) aan de Universiteit Leiden. In zijn bachelor scriptie deed
hij onderzoek naar de perceptie van burgers over het democratische dilemma binnen de EU. In zijn
masterscriptie heeft hij het integratieproces in Europa vergeleken met de African Union. Stefan is in
Duitsland opgegroeid en studeert/werkt sinds 2006 in Nederland.
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