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Email: ilia@foxgloves.eu 
Website: www.foxgloves.eu 
LinkedIn: https://nl.linkedin.com/in/iliafoxgloves 
 
Profiel  
Netwerker, gedreven, inspirerend. 
Creatief, analytisch, strategisch denker.  
Verbindt strategie en beleid aan kennis van de praktijk. 
Vaardig in het schakelen tussen verschillende niveaus van beïnvloeding en besluitvorming. 
Thuis in verschillende talen en culturen.  
 
Recente ervaring 
 
Foxgloves Advies, beleidsanalyse en -advies, duurzaamheid (2014 – heden) 
Expertise:  

- plattelandsontwikkeling, agro-milieu 
- circulaire economie 
- milieubeleid en -regelgeving, onderhandeling en bestuur (‘governance’), nationaal en Europees 

 
Projecten: 

• LEADER Kop van Noord-Holland, coördinator (2019 - ) 
 

• LEADER Holland Rijnland, plattelandsontwikkeling & circulaire economie (2016 - ) 
Actieve inbreng van deskundigheid op het gebied van circulaire economie in de Lokale 
Actiegroep Holland Rijnland, in de vorm van notities en presentaties; ambassadeur van concrete 
circulaire projecten  
(http://www.leader-hollandrijnland.nl) 
 

• Coalition Promote Pollinators (2018 - 2019) 
Opbouwen van het secretariaat voor de Coalitie. 
Taken: organiseren en faciliteren van events en workshops, onderhouden van contacten met 
landen en organisaties, schrijven van notities, geven van presentaties, aanleveren van inhoudelijke 
bijdragen voor de nieuwsbrief. 
www.promotepollinators.org 
 

• Make it Work - initiatief voor slimmere Europese milieuregels (2015 - 2019)  
Advies en ondersteuning voor het Europese landen-initiatief Make it Work. Advies, analyse, 
schrijven van notities, geven van presentaties; programmering en facilitering van workshops;  
contacten met lidstaten, bedrijven, Europese Commissie, NGOs 
http://www.ieep.eu/work-areas/environmental-governance/better-regulation/make-it-work 
 

• Reeks Workshops Circulair Inkopen voor Rijkswaterstaat (2015) 
 
Facilitatie, presentatie:  

- workshops over circulaire economie (kennisoverdracht, brainstorms, concretisering), voor oa. 
LEADER Holland-Rijnland, Het Groene Ideecafé, Milieufederatie Noord-Holland. 
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Publicaties: 
• Neudecker, I., Handen uit de mouwen voor een circulaire economie, Milieu nr. 6, november 2019  

 
• Making the Circular Economy Work – Guidance for regulators on enabling innovations for the 

circular economy (2019), mede-auteur  
(http://minisites.ieep.eu/assets/2478/MiW_and_IMPEL_Guidance_-
_Making_the_Circular_Economy_work_-_February_2019_v1.1.pdf 

 
• UNEP/Resources Panel - Mondiaal kennisplatform voor duurzaam gebruik van hulpbronnen 

(resource efficiency, circular economy) 
Evaluatie van de effectiviteit van dit panel in het uitdragen en valoriseren van de kennis. 
Christian Hudson, Ilia Neudecker, Pauline Riousset, ‘Impact assessment of the United Nations-
hosted International Panel on Resources’ (internal paper), 2015-6  
(www.unep.org/resourcepanel) 
 

• Circulair inkopen 
Bijdrage als co-auteur aan technical paper UNEP-SCP: 
Cuno van Geet, Nathalie Evans, Mervyn Jones, Laura Turley, Ilia Neudecker, ‘Using Product-Service 
Systems to Enhance Sustainable Public Procurement’, UNEP/10YFP, 2015.  
http://www.oneplanetnetwork.org/sites/default/files/using_product-
service_systems_to_enhance_sustainable_public_procurement.pdf 
 

• Stakeholderanalyse Kunststofketen 
Ilia Neudecker, ‘Duurzaam ontwerp in de kunststofketen’, Rapport voor het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu, 2014. (Kan worden gedownload vanaf 
http://www.kunststofkringloop.nl/duurzaam-ontwerp-en-de-kunststofkringloop-waar-staan-we/) 
 

Vroegere ervaring 
 
Ambtelijk secretaris Topsector Creatieve industrie (2011-2013) 
In samenwerking met het creatieve bedrijfsleven, culturele en kennisinstellingen en het onderwijs 
versterken van de creatieve sector, innovatiebeleid.  
 
Ministerie VROM (1992 – 2011): Diverse (senior) beleidsfuncties (nationaal, EU en internationaal), 
afvalstoffen, landbouw en milieu, duurzaam produceren en consumeren. 
 
Opleiding 
Gymnasium B (1980, Murmellius Gymnasium, Alkmaar) 
Doctoraal Sociale en Economische Geschiedenis (1988, Rijksuniversiteit Leiden) 
Kort Hoger Onderwijsdiploma Natuur, milieu en bodem (2001, Open Universiteit). 
 
Cursussen en trainingen (selectie): 
Leiderschap (de Baak) 
Lobbyen (EIPA) 
Projectmanagement (Licht & Gadellaa) 
 
Overige activiteiten 
Karate (zelf trainen, lesgeven), langeafstandswandelen, vogels kijken. 
Bestuurslid Stichting Leiden Oogst (vanaf 2020) 
Lid programmeringscommissie Vereniging Vrienden van het Singelpark, Leiden (2015-2018) 
Voorzitter vereniging van Eigenaren Scholtenstraat 38-72 (2013-2019) 
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