Advisory Board
Till vår hjälp har vi ett Advisory Board bestående av några av världens ledande
experter inom området.

Jerome Barth är utbildad statsvetare och har en MBA från
Stern School of Business, NYU. Han har expertkunskap
inom områdena placemaking, hantering av offentliga rum
och Business Improvement Districts (BID). Jerome har
bland annat medverkat i arbetet och utvecklingen av Bryant
Park och Meatpacking Business Improvement District,
samt arbetat som chefsoperatör för Friends of the High
Line. Idag är Jerome vice president för ekonomi och administration för the Times Square Alliance.
Anke Schroeder är fil. dr. i stadsplanering och social arkitektur. Anke är specialiserad inom feministisk stadsplanering
och har en bakgrund som forskare på University of Hannover.
Sedan 2009 arbetar Anke som ledare för Lower Saxonys
kompetenscentrum för urban säkerhet. Hon är även medlem i Security Partnership inom urban utveckling och
Women’s Advisory Committe för bostad- och stadsutveckling.

Derek Bock är utbildad inom ledarskap för social innovation och internationell säkerhethantering. Derek har en
bakgrund som chef inom internationell fastighetsutveckling
och ansvarig för Cape Town Central City Improvement
District (CCID). Idag arbetar han som chefsoperatör
för Voortrekker Road Corridor Improvement District
(VRCID), som är den största City Improvement District
(CID) i Sydafrika.

Ged Gibbons har en magisterexamen i platshantering från
Manchester Metropolitan University’s Business School
och har en trettioårig bakgrund med arbete inom kommunen. Där har han arbetat med allt från marknadsföring
till exekutiv chef för två Business Improvement Districts
(BID) i Liverpool. Ged har även varit involverad i flera
projekt tillsammans med Association of Town & City
Management.

Anna Nordin är utbildad civilingenjör inom fastighetsekonomi. Hon har 14 års erfarenhet från fastighetsbranschen,
bland annat internationell verksamhet i form av konsultfirmorna Cushman & Wakefield och CBRE. För närvarande
är Anna affärsområdeschef för Vasakronan i Stockholm
City samt styrelsemedlem för City i Samverkan.

Cornelis Uittenbogaard är fil.dr. i stadsplanering och expert
på situationell brottsprevention. Cornelis arbetar idag som
forskare och stadsplanerare hos den oberoende tankesmedjan
Stiftelsen Tryggare Sverige. Cornelis forskningsområde rör
sig kring vad som faktiskt påverkar människors trygghet
i den offentliga miljön, och han är bland annat ansvarig
för utvecklingen av konceptet BoTryggt2030 som är en
de-facto standard för hur säkra och trygga stadsmiljöer ska
planeras samt byggas.
Lena Brodin är en av Sveriges mest erfarna brottsförebyggare med över 20 års arbetslivserfarenhet från tre olika
kommuner. Idag arbetar hon i Österåkers kommun som
trygghetssamordnare. Lena har en lång erfarenhet från
den offentliga sektorn, och på hur samverkan mellan det
offentliga och privata kan bedrivas. Hennes fokusområde kretsar kring situationell brottsprevention, trygghet i
offentlig miljö och samhällsbyggnad.

Marcel Zethoven är polisutbildad och grundare av konsultbyrån VAZ Global. Under de gångna 25 åren har han
arbetat som polis och polischef i Amsterdam-Amstelland
(Nederländerna), i första hand med frågor som rör community policing och platssamverkan. År 2010 grundade
Marcel en utbildnings- och konsultbyrå, VAZ Global
Netherlands, och har sedan dess drivit projekt nationellt
och internationellt med fokus på säkerhet och community
policing.
Per Eriksson har en utbildning inom reklam och marknadsföring. Per har drivit egen verksamhet samt arbetat
på ett konsultföretag med management och utveckling av
köpcentrum. Sedan 2007 är Per VD på City i Samverkan
Stockholm där han har byggt upp och utvecklat organisationen med utgångspunkt från de amerikanska BID-modellernas struktur. Arbetet grundar sig till stor del på
samarbetet med Stockholms stad och fastighetsägarna för
att tillsammans utveckla och ta hand om City.

Fler experter kan tillkomma.

