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Profiel
Van huis uit ben ik planoloog en sinds 2000 heb ik deze basis aangevuld met veel ervaring in projecten met
gebiedsontwikkeling, woningbouw en herontwikkeling. Het werkveld blijft mij steeds weer boeien: het voorziet
in behoeften van mensen en kan een bijdrage leveren aan het vervullen van ambities en dromen.
De laatste jaren heb ik ontdekt dat ik vooral het procesmanagement en het oplossen van organisatievraagstukken binnen ruimtelijke projecten heel erg leuk vind. Het is niet alleen belangrijk dat we weten wát we
willen realiseren, maar ook hóe we dat gaan doen, welke mensen we voor een succesvolle afronding van deze
opgave nodig hebben en wanneer we wel, of juist niet moeten handelen. Hiermee transformeert een goed plan
in een waardevolle en succesvolle ontwikkeling.
Samenwerking partijen, vaak publiek opdrachtgevers en private opdrachtnemers, is daarbij naar mijn idee
onontbeerlijk. Dit geldt echter ook voor een publiek-publieke of privaat-private samenwerking. In een aantal
projecten die ik gedaan heb of nu doe, mag ik een bijdrage leveren aan het bij elkaar brengen van twee werelden.
Ik wil zorgen voor een projectcultuur waarin wederzijds respect en oog voor elkaars belangen vanzelfsprekend
zijn. Zo’n omgeving is absoluut noodzakelijk om beide partijen meerwaarde te laten bieden.
In mijn rol van aanbestedingsmanager, die ik zowel aan de kant van de opdrachtgever als aan die van de
marktpartij heb mogen vervullen, komt alles zoals hierboven geschetst samen. Het leiden van een
aanbestedingsproces doet een beroep op het hele spectrum van vaardigheden en daar geniet ik van!
Professioneel management is vereist bij het inzetten van de juiste expertise op het juiste moment, en dat ook
nog eens in de zeer formele context van de aanbestedingsregelgeving. Kernwoorden hierbij zijn kennis, controle
en zorgvuldigheid. Maar juist persoonlijke vaardigheden zijn bepalend om de grenzen te verkennen om zo veel
mogelijk kwaliteit te halen uit het proces tussen opdrachtgever en aanbieders.
Ik zou mijn favoriete werkstijl willen beschrijven als opereren in een hoogwaardig team met veel
verantwoordelijkheidsbesef en een passie voor projecten. Teamleden kunnen elkaar stimuleren en van elkaar
leren. Daarmee zijn resultaten mogelijk waarvan niemand had gedacht dat deze mogelijk waren! Gepassioneerd,
ambitieus, ondernemend… allemaal bijvoeglijk naamwoorden die ik gebruik voor de manier waarop ik zakelijke
en persoonlijke zaken en kansen aanvlieg. Het gaat mij er om dingen beter en waar te maken!
Werkervaring
Januari 2011 – heden:

Eigenaar Het Rooden Perspectief

Mei 2017 – heden

Opdrachtgever:
Positie:
Verantwoordelijkheden:

Ploegam BV
Vaste reviewer tenderdocumenten (EMVI)
Beoordelen en doen van aanbevelingen voor tenderdocumenten

Maart 2016 – heden

Opdrachtgever:
Positie:
Verantwoordelijkheden:

University of Johannesburg
Beoordelaar scripties Engineering Management
Beoordelen van minor dissertations studenten Engineering
Management

Juli 2015 - heden

Opdrachtgever:
Positie:

Verantwoordelijkheden:

December 2014 – heden: Opdrachtgever:
Positie:
Verantwoordelijkheden:

Vereniging Stroomversnelling Huur (realisatie 100.000
energieneutrale corporatiewoningen)
Lid Kernteam, binnen vereniging van Lefier, Portaal, Wonen
Limburg, Tiwos, Stadlander en Woonwaard en Dura Vermeer,
VolkerWessels en BAM
Behartiging van de algemene belangen Vereniging
Stroomversnelling Huur, coördineren en stimuleren onderlinge
samenwerking verenigingsleden, voorbereiding besluitvorming.
Dura Vermeer, Divisie Infrastructuur Business unit grote projecten
Manager Projectbeheersing / Omgevingsmanager, Projecten:
Verdubbeling N279 en Gebiedsontwikkeling Ooijen - Wanssum
Contractering van in BVP contract aangeboden optimalisaties (10
mln), aansturing team projectbeheersing, contact onderhouden
met OG / BG. Omzet beide projecten tussen 100 – 130 mln

Januari 2016 – december Opdrachtgever:
2016
Positie:
Verantwoordelijkheden:

Stichting Circulaire Economie
Stuurgroeplid Rapid Circular Contracting
In een team meedenken over het verbeteren en versnellen van
aanbestedingsprocedures om circulaire stedelijke ontwikkeling te
ondersteunen. In concrete projecten vervul ik de rol van
Stuurgroeplid

Juni 2013 – juli 2016:

Gemeente Assen – Programmabureau FlorijnAs / Gemeente Assen,
NS Stations en ProRail
Overall procesmanager FlorijnAs, Manager Geïntegreerde planning
Stationsgebied Assen
Opstellen van voortgangsrapportages voor College van B&W en
Stuurgroep, capaciteitsramingen, opleiding van personeel. Leiden
van een team planninganalisten van ProRail en de gemeente Assen.

Opdrachtgever:
Positie:
Verantwoordelijkheden:

Augustus 2014 – januari Opdrachtgever:
2016:
Positie:
Verantwoordelijkheden:

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Manager projectbeheersing, Team Uitvoering tolbeleid
Opstellen maandelijkse voortgangsrapportage, beheer van de
Masterplanning, beheer risicodossier, invoering van een
kwaliteitssysteem voor de tolketen.

Februari 2014 – Juli 2014: Opdrachtgever:
Positie:
Verantwoordelijkheden:

Ballast Nedam, Divisie Bouw en Ontwikkeling, speciale projecten
Tendermanager Provinciehuis Gelderland (DBMO, concur dialoog)
Teamleider van het integrale tenderteam, contact onderhouden met
de opdrachtgever, verantwoording afleggen bij interne Stuurgroep,
financieel beheer (begroting 1,5 mln) en risicobeheer.

Juli 2011 – December
2013

Gemeente Rotterdam, Projectbureau Hart van Zuid
Aanbestedingsmanager Europese aanbestedingsprocedure
(concurrentiegerichte dialoog) DBFMO Hart van Zuid.
Organisatie van de Europese aanbestedingsprocedure i.s.m. de
marktpartijen, oplevering van gunningsadvies aan projectdirecteur,
leiden van aanbestedingsteam, voorzitten van dialooggesprekken
met de marktpartijen, coördinatie van alle communicatie met de
drie aanbieders.

Opdrachtgever:
Positie:
Verantwoordelijkheden:

Februari 2005 April 2011:

Triode bv
Senior planningadviseur voor ruimtelijke projecten
Gespecialiseerd adviesbureau in planningproducten in ruimtelijke projecten.
Een groot deel van het klantenbestand bestaat uit (semi-)publieke partijen,
waaronder de vier grote gemeenten en de grotere woningcorporaties.

September 2000 –
Januari 2004

Buck Consultants International
Adviseur Economische Ontwikkeling en Vastgoed
Toonaangevend onderzoeks- & adviesbureau op het gebied van economische
en ruimtelijke ontwikkelingen en vastgoed.

Opleiding
September 1996 Mei 2001

Januari – Juli 2000

1999
2017

Master Planologie
Radboud Universiteit Nijmegen
Zwaartepunten: Vastgoedontwikkeling i.c.m. infrastructuur, internationale
benchmark van planning systemen, besluitvormingsprocedures,
kosten-baten verdeling tussen overheid en bedrijfsleven.
Special:
Periode aan de University of the West of England, Bristol, Verenigd
Koninkrijk en een stageperiode bij de Department of Traffic
Management, Bristol City Council.
Special:
Pre doctorale lerarenopleiding Aardrijkskunde
Business English

Talen
Taal
Nederlands
Engels
Spaans
Duits

Bestuurlijke ervaring
Februari 2011 – maart
2015:
1998 – 2003:

Spreken
Moedertaal
Uitstekend
Redelijk
Redelijk

Schrijven

Lezen

Goed
Basis
Redelijk

Goed
Redelijk
Redelijk

Organisatie:
Positie:

I-CE, Institute for Cycling Expertise, Utrecht
Lid Raad van Toezicht (aandachtsveld: financiën)

Organisatie:
Positie:

Radboud Universiteit Nijmegen
Voorzitter en penningmeester van diverse commissies,
studievereniging en studenten sport vereniging.

Vrijwilligerswerk / interesses
Vrijwilligerswerk
2016 - heden
Commissiewerk Rotterdam Running Ambassadors
2014 - 2015
Vondelpark Openluchttheater, Amsterdam
2006 – 2014
Hospice, Utrecht
Interesses
Reizen
Sport
Fotografie
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