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 Profiel Een inspirerende en analytische manager, die tot op het hoogste niveau 

ervaring heeft in het behartigen van belangen op het gebied van ruimte en 
vastgoed. Ik heb gewerkt voor zowel corporaties, marktpartijen, als overheden. 
Mijn kernkwaliteiten zijn projectmanagement, optimaliseren van en rust 
brengen in processen en sturen op resultaten. Ervaring is opgedaan in het 
doorvoeren van transities en het afstemmen in en van afdelingen en van 
belangen in het grotere geheel. 

   
  Een voordeel is dat ik gewend ben aan hoge risicoprofielen met strategische 

onderhandelingen en positiebepalingen waardoor ik de onderhandelingen van 
verschillende kanten beheers. Ik wordt regelmatig gevraagd voor opdrachten 
waar meerdere complexe factoren van invloed zijn, en waar belangenafwegin-
gen spelen. Door mijn grote kennis van de totale materie rondom (publiek en 
privaat) vastgoed  en gebiedsontwikkelingen is er een natuurlijk overwicht. 
Ook bij het intern aansturen van projectleiders en het in evenwicht houden van 
de diverse afdelings- en bestuurlijke belangen. Mijn presentatie als manager is 
vriendelijk, alsook zakelijk en overtuigend. Ik ben gewend om in een politieke 
omgeving te functioneren. 
 

 Opleiding Bouwkunde, TU Delft, 1982 
  HBS-B, 1973 
 
 Werkgevers Zelfstandig interim manager, 2001 – heden 

IBC Vastgoed, Amersfoort, 1998 – 2001 
Mabon HBG, Rijswijk, 1994 – 1998  
Volker Stevin Ontwikkelingsmaatschappij, Zoetermeer, 1991 – 1994 
Beleggings- en ontwikkelingsgroep Dennendael Holding, Den Haag, 1989 – 
1991  
Ingenieursbureau Tebodin, Den Haag, 1988 – 1989  
Architectenbureaus, 1979 – 1988  
 

 Ervaring Bij diverse corporaties: 
 
                                                2017 en 2018 en 2019 
                                                Woningcorporatie Woongoedzvl te Terneuzen 

Hoofd afdeling Projecten en het Bedrijfsbureau 
- aansturen en verder professionaliseren van de afdeling Vastgoed en het 
     Bedrijfsbureau 
- leidinggeven aan de grotere projecten en de gebiedsontwikkelingen 
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- participeren in het MT 
- optimaliseren van het planmatig onderhoud en beheer van de bestaande 
     portefeuille 
- opstellen managementrapportages 
 

                                                2016  
Woningcorporatie RWS te Goes 
Hoofd Vastgoed 
- aansturen van de afdeling Vastgoed 
- aansturen van de Interne Aannemerij 
- participeren in het MT 
- ontwikkelen en realiseren van de verbeteringsprojecten 
- visie ontwikkelen op de monumenten portefeuille 
- koplopersfunktie energetische innovaties uitbouwen 
- optimaliseren van het planmatig onderhoud en beheer van de bestaande 
     portefeuille 
- opstellen managementrapportages 
 

                                                 2015  
Woningcorporatie Bernardus Wonen in Oudenbosch 
Hoofd Vastgoed 
- aansturen van de afdeling 
- participeren in het MT 
- realiseren van de vastgoedstrategie 
- opstellen van het Strategisch Voorraad Beleid en dit vertalen in een  
     investeringsprogramma 
- leidinggeven aan de ontwikkeling van nieuwbouw 
- ontwikkelen en realiseren van de verbeteringsprojecten 
- optimaliseren van het planmatig onderhoud en beheer van de bestaande 
     portefeuille 
- opstellen managementrapportages 
- mee participeren in de fusie 
 

                                                 2006 en 2007 
  Woningcorporatie Aert Swaens in Veldhoven 
  Hoofd Woningbeheer en Projectontwikkeling 

 
2004 en 2005 en 2006 

  Woningcorporatie Mitros te Utrecht 
  Portefeuillemanager  

 
2005 
Woningcorporatie Portaal in combinatie met de gemeente Leiden 

  Ontwikkelingsmanager  
 

                                                 2003 
  Ontwikkelbedrijf Kristal (Corporaties Rotterdam, Delft en Den Haag) 
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  Manager vastgoed  
 
2002 
Woningbeheer te Den Haag 
Hoofd projectontwikkeling                                                 
 
 
Ervaring bij diverse gemeentes: 
 
2014 
Gemeente Dordrecht 

                                                Gebiedsontwikkelaar Westelijke Dordtse Oever, één van de geprioriteerde 
gebiedsontwikkelingen van de gemeente Dordrecht 
-  uitwerken Plannen van Aanpak 
-  aansturen deelprojectmanagers 
-  doelstellingen van het programma uitwerken en realiseren 
-  management tools verbeteren 
-  grondexploitatie bijsturen 
-  opstellen adviezen voor directie en college van B&W 
-  managementrapportages 
-  promotie-, marketingcommunicatie en acquisitie vormgeven 
- lobby om de aansluiting op de A16 te realiseren 
 

                                                 2013  
Gemeente Ede 

               Hoofd Afdeling Vastgoed 
- beheren van het totale gemeentelijke maatschappelijke en commerciële 

vastgoed bezit 
- transitie en een regie-gestuurde organisatie bouwen 
- professionaliseren van de vastgoedkant en de vraagkant 
- strategische afstemming met huisvestingvragers 
- opstellen criteria vastgoedportefeuille 
- opstellen van een gemeenschappelijke visie en strategie 
- portfoliomanagement, rendement omschrijving  
- een aantal programma’s strategisch uitwerken 
- vertalen van beleidsvoornemens  
- ontwikkelen medewerkers 
- uniformeren van werkprocessen 
- regie op leveranciers 
 
2012 
Nieuw Stappegoor, Tilburg 
Gebiedsmanager 
Nieuw Stappegoor te Tilburg, een gebiedsontwikkeling van 50 ha.  met 
sportvoorzieningen, horeca, leisure, winkels, woongebieden en alle infrastruc-
tuur. 
-   ontwikkelteam aansturen 
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- contractvorming met marktpartijen tot stand brengen 
- samenwerking met marktpartijen en gebiedsontwikkeling vormgeven, 

plannen maken en realisatie voorbereiden 
- in procedure brengen en begeleiden van publieke besluiten 
- politieke besluitvorming voorbereiden 
 
2011  
Gemeente Nijmegen 
Algemeen manager,  Ruimte voor de Waal 
Plan voor  een extra rivierarm in de uiterwaarden van Nijmegen/Lent , nieuwe 
kades, waterkeringen en drie nieuwe bruggen met aansluitende infrastructuur.  
- projectorganisatie aansturen volgens het IPM-model van Rijkswaterstaat,      
    overall projectmanagement voeren 
- projectaansturing voor de Europese aanbesteding 
- samenwerken met de samenwerkende partijen (Provincie, RWS, PDR, 

GEM) 
- contractvorming (samenwerking- en realisatieovereenkomst) 
- in procedure brengen en begeleiden van publieke besluiten 
 
2011 
Gemeente Eindhoven 
Gebiedsmanager voor Brainport Innovatie Campus gebiedsontwikkeling: 
- het kennisintensieve bedrijventerrein Brainport Innovatie Campus van 200 

ha. voorbereiden en ontwikkelen volgens het open innovatie concept 
- ontwikkelingsstrategie en kernwaarden ontwikkelen 
- samenwerking vormgeven met Brainport Industries als beoogd ontwikkelaar 
- risicoparticipatie en samenwerking met de Provincie stroomlijnen 
- ecosysteem in een groene campusachtige omgeving ontwikkelen 
- grondexploitatie  
- bestuurlijke besluitvorming begeleiden 
 
2010  
Gemeente Eindhoven, 
Gebiedsmanager van de gebiedsontwikkeling annex Vinexlocatie Meerhoven. 
Betreft woningen, wijkwinkelcentrum, kantoor- en bedrijventerreinen en alle 
infrastructuur. 
-  herijken van de organisatiestructuur 
- algehele leiding van de totale gebiedsontwikkeling annexVinex project 

Meerhoven  
- verantwoordelijk voor  het bouw- en woonrijpmaken van de gebiedsontwik-

keling en voor de bijhorende grondexploitatie 
- planningen, financiën, communicatie en promotie stroomlijnen 
- plan van aanpak maken om de productie van vastgoed weer op gang te 

brengen en om grip te houden op de grondexploitatie 
 

                                                2008 en 2009 
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  Gemeente Arnhem 
  Hoofd Afdeling Vastgoedmanagement  

- transitie en professionaliseren van de organisatie 
- belast met de dagelijkse leiding van de afdeling 
- beheren en onderhouden van het totale gemeentelijke vastgoed bezit 
- een organisatie bouwen waarin kwaliteit en eenvoud de boventoon voeren 
- opereren in een bestuurlijke en politieke omgeving 
- een aantal gevoelige dossiers behandelen 
- alle vastgoed bij de diverse afdelingen in de gemeente losmaken en centrali-

seren 
- vertalen van beleidsvoornemens en het structureren van werkprocessen 
- intern en extern presenteren van afdelingsresultaten en –producten 
- hanteren van methodieken voor werklastbeheersing, afdelingsplannen, 

calculatie en voortgangscontrole 
- managementrapportages opstellen 
- intern en extern presenteren van afdelingsproducten 
- opstellen van een gemeenschappelijke visie op vastgoed. 
 
2009  

  Gemeente Hilvarenbeek 
  Adviseur gebiedsontwikkelingen 

- samenstellen en uitonderhandelen van de meerjarensamenwerkingsovereen-
komst met prestatieafspraken tussen de gemeente Hilvarenbeek en de corpo-
ratie 

- analyse en doorstart van diverse gebiedsontwikkelingen 
- alle overige lopende projecten analyseren en bestuurlijk inzichtelijk maken 
 
2009  

  Gemeente Heeze-Leende 
  Adviseur gebiedsontwikkeling 

 
  2004 
  Gemeente Sittard-Geleen-Borne 
  Manager gebiedsontwikkeling 

 
 

                                                 Ervaring diversen: 
 

                                                 2012  
COA (unit Huisvesting) 
Unit manager 
- leiding geven aan de unit en aan het transitieproces 
- verantwoordelijk voor de financiële en personele zaken 
- strategisch huisvestingsbeleid vormgeven 
- lid van de Directieraad 

 
  2003 – 2007 
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  Diverse landelijke ontwikkelaars zoals: HBG Vastgoed, TRS, Heddes 
  Manager vastgoed  

 
2003  

  Streekziekenhuis “De Heel” te Zaandam 
  Manager vastgoed 

 
                                                 2003 

NS Vastgoed 
  Manager vastgoed 

 
2001 en 2002 en 2003 
Amvest 

  Manager vastgoed  
- De Vinex locatie Berkel-Rodenrijs in de benen zetten 
- haalbare en marktconforme ontwikkelingsconcepten maken 
- namens de marktpartijen met de gemeente onderhandelen over  

samenwerking- en realisatieovereenkomsten 


