
Expertpanel 
 
Tamara Witschge 
 

Tamara Witschge (PhD Universiteit van Amsterdam) is lector Crossmedia 
aan de HvA. Daarnaast bekleedt ze een leerstoel Media- en 
Cultuurindustrie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze runt het vijfjarige, 
door NWO gefinancierde onderzoeksprogramma 'Ondernemerschap op 
werk' en het door NWO gefinancierde actieonderzoeksproject 
'Documenting Complexity'.  
Ze werkte bij Goldsmiths Leverhulme Media Research Center en aan de School 
of Journalism, Media and Cultural Studies, Cardiff University. Haar onderzoek onderzoekt 
innovatie, creativiteit en (sociale) verandering in en door media. Ze was co-auteur van 
"Beyond Journalism" met Mark Deuze, uitgegeven door Polity Press in 2020. Ze was co-
redacteur van het Sage Handbook of Digital Journalism (2016) en is co-auteur van 
'Changing Journalism' (2011, Routledge).   
Tamara verlangt naar meer inclusieve, diverse en verbonden samenlevingen. Door het 
gebruik van media te verrijken draagt ze bij aan het creëren van een betekenisvol, duurzaam 
en plezierig leven. 
 

Geert-Jan Bogaerts 

  
Geert-Jan Bogaerts is het hoofd van de afdeling Innovatie en Digitale 
media bij de VPRO. Ook is hij de initiatiefnemer 
de PublicSpaces coalitie. PublicSpaces draagt bij aan het versterken van 
het publieke domein op het internet door het digitale ecosysteem te 
laten opereren op menselijke waarden. Bogaerts gaf les op de 
Universiteit van Groningen en adviseerde verschillende media- en marketingbedrijven over 
nieuwe mediastrategieën. Daarnaast is hij journalist en editor met meer dan 15 jaar ervaring 
bij de Volkskrant.   
   
Geertje Slingerland 

  
Geertje Slingerland is ontwerpend onderzoeker met een achtergrond 
in Interaction Design. Ze is geïnteresseerd in hoe ontwerpen 
en ontwerpdenken kan bijdragen aan positieve gedragsverandering bij 
mensen, en zelfs to systeemveranderingen kan leiden. In haar 
onderzoek richt ze zich op bottom-up communities, participatief 
ontwerpen, bewonersinitiatieven, empowerment en betrokkenheid. 
Geertje rond op dit moment haar promotieonderzoek af aan de TU Delft, waar ze 
onderzoekt hoe bewoners zich verbinden met hun leefomgeving en daar zelf een actieve rol 
in kunnen spelen met behulp van ontwerptechnieken. Ze betrekt hierbij kinderen, jongeren 
en volwassenen uit buurten in Rotterdam en Den Haag. In haar dissertatie presenteert ze 
een raamwerk hoe je interventies in de buurt kunt ontwerpen om verbinding met de 
leefomgeving te stimuleren, en laat ze verschillende voorbeelden van zulke interventies zien. 


