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Werkgevers, functies, projecten en werkzaamheden
OmgevingsAtelier
2018 – nu

•

Senior projectmanager voor de samenwerking van de
provincies Overijssel, Gelderland, Drenthe en Utrecht (16 –
24 u/week). Deze provincies en het Landelijk
Programmabureau Asbestversnelling werken samen bij de
stimulering van de aanpak van asbestdaken. Ze willen graag
bevorderen dat er meer mensen worden opgeleid om
asbestdaken te saneren. Taken:
o Samenwerking organiseren met landelijke partijen zoals
Ascert, SZW, ISZW, OD-NL, opleidingsbranche,
saneringsbranche om te komen tot afzonderlijke eisen
en opleidingen voor medewerkers aan daksaneringen
o Opleidingsbedrijven stimuleren om de vereenvoudigde
opleiding aan te bieden
o Saneringsbedrijven stimuleren om medewerkers voor
deze opleiding (en werk) aan te trekken
o Uitzendbureaus en/of andere bemiddelaars stimuleren
om medewerkers voor deze opleiding (en werk) aan te
trekken
o Gemeenten stimuleren, o.a. via de VNG, om
uitkeringsgerechtigden en anderen met afstand tot de
arbeidsmarkt naar asbestbedrijven toe te leiden
o
Samenwerkende provincies en landelijk
programmabureau adviseren hoe meer
mensen/bedrijven te interesseren zich toe te leggen op
asbestdaksanering door het volgen van de
vereenvoudigde opleiding.

Werkgevers, functies, projecten en werkzaamheden
OmgevingsAtelier
2016 – 2018:

•

Senior projectmanager voor de gemeente Amsterdam (24 –
32 u/week). Dit betreft:
o Projectmanager van het uniformeren van het
voorraadbeheer voor geheel Amsterdam. Dit proces
omvat álle 7 stadsdelen + 3 andere
organisatieonderdelen. Alle voorraden die nodig zijn
voor het beheer van de openbare ruimte van de
voormalige stadsdelen worden in één digitaal
voorraadbeheersysteem geplaatst: Navision. Dit is
goedkoper, duurzamer en verkleint de
integriteitsrisico’s. Het project omvat opstellen van het
Plan van Aanpak, kosten-analyse, verandermanagement
van de medewerkers, aansturing interne ICT-ers, inhuur
en aansturing externe ICT-deskundigen, opstellen
stukken voor management en bestuur. Totale
inkoopvolume : € 20 miljoen/jaar
o Hergebruik gebakken klinkers inclusief opstellen
business case, Europese aanbesteding voor het in de
markt zetten van de dienst voor het pakketteren (gehele
voorbereiding, opstellen aanbestedingsdocument,
procedure, gunning), implementatie
binnen de gemeentelijke uitvoering,
draagvlak en projectenvoorbereiding.
De Youtube-film (zie QR-code) laat de
installatie zien die uit de aanbesteding is
gekomen en onder mijn leiding is
gerealiseerd. De film is door mij gemaakt
o Opdrachtgever voor de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied voor milieubeleid voor de
gemeente Amsterdam aangaande vormgegeven
bouwstoffen (= o.a. gebakken klinkers), advisering aan de
diverse directies en aan de wethouder over dit project
o Adviseur vergunningprocedure ‘gronddepot’ van de
gemeente Amsterdam
o 100% Hergebruik van beton bevorderen. Lid van het
landelijke Betonketen-netwerk namens Amsterdam
o Beleid en praktijk voor hergebruik van hout, opstellen
van de business-case voor een depot en hergebruiksmogelijkheden voor hout en boomstammen
o Projectleider voor de Straat van de Toekomst: De Straat
van de Toekomst is een multi-actor project waarbij
nieuwe concepten van ontwerp, duurzaamheid,
duurzame energie en beheer worden ontwikkeld.
Belangenanalyse is onderdeel hiervan.
o Lid van de werkgroep ‘Duurzaam bouwen’ van de
Metropoolregio Amsterdam
o Lid van de werkgroep ‘Biomassa en duurzaamheid’ van
de Metropoolregio Amsterdam

Werkgevers, functies, projecten en werkzaamheden
www.publicspaceinfo.nl

•

•
2014 – nu:

•
OmgevingsAtelier
2017/2018:

•

OmgevingsAtelier
2018:

•

OmgevingsAtelier
2017:

•

OmgevingsAtelier
2017:

•

OmgevingsAtelier
2005 – 2017:

•

Initiator en redacteur van de website Publicspaceinfo.nl: de
énige website met echt onafhankelijke informatie over
leefomgeving, duurzaamheid en openbare ruimte. De
website is gratis toegankelijk. Het doel is kennis delen en zo
bijdragen aan duurzaamheid. Het motto is ‘Alle kennis voor
elkaar!’
Taken: Zorg dragen voor acquisitie, strategie, netwerken en
marketing, houden van interviews voor de reportages op de
website, zelf de inhoudelijke uitwerkingen gedaan voor
vrijwel alle (bijna 40!) onderwerpen op de website. Een
greep hieruit:
o Aanbesteden
o Asbest
o Duurzame energie
o Grondverzet
o Klimaatadaptatie
Auteur van het artikel ‘Duurzaam beheer in vijf stappen’ (in:
Tijdschrift Milieu, september 2015)
Projectmanager voor het opstellen van geactualiseerd
bodembeleid voor een groot deel van Frylân voor de FUMO
(Friese Omgevingsdienst). Tevens verzorgen van trainingen
voor 120 medewerkers over duurzaam grondverzet.
Projectmanager voor de community of practice van de HAS
Hogeschool in Den Bosch. In deze CoP werken de gemeenten
Amersfoort, Apeldoorn, Deurne, Deventer, Dordrecht en
Nijmegen samen aan het opstellen van een model om
participatie-projecten op te zetten. Alle beschikbare
modellen en technieken worden hiertoe geordend in een
plan van aanpak gezet. Opzetten van het programma en de
werkvormen van de bijeenkomsten. Tevens dagvoorzitter
van de bijeenkomsten (15 – 20 personen)
Projectmanager voor de community of practice van de HAS
Hogeschool in Den Bosch. In deze CoP worden de volgende
kennisvragen aangaande de openbare ruimte gezamenlijk
door de gemeenten Tilburg, ’s-Hertogenbosch en Dordrecht
opgepakt: maatschappelijk verantwoord inkopen en 100%
duurzaam voor de gemeente, bewonersparticipatie en
beheer, beheer door bewoners en buurtambassadeurs.
Opzetten van het programma en de werkvormen van de
bijeenkomsten. Tevens dagvoorzitter van de bijeenkomsten
(15 – 20 personen)
Projectmanager voor het evalueren VTH-programma 2017
van de gemeente Vlieland. Tevens opstellen van het VTHprogramma voor de gemeente Vlieland voor 2018 (in
opdracht van de FUMO)
Docent voor de opleiding voor handhavers milieu (HAMIL)
voor het onderdeel ‘bodem en asbest’ voor Mibacu BV

Werkgevers, functies, projecten en werkzaamheden
OmgevingsAtelier
1995 - nu:

•

OmgevingsAtelier

•

OmgevingsAtelier
2017:

•

Projectmanager voor het implementeren van zelf opgesteld
beleid voor de omgang met bodem en grondstoffen voor het
Havenbedrijf Moerdijk voor de gebiedsontwikkeling van een
nieuwe locatie

OmgevingsAtelier
2016-2017:

•

Projectmanager voor het opstellen VTH-beleid voor de
gemeente Vlieland (in opdracht van de FUMO (=
Omgevingsdienst van Fryslân))

OmgevingsAtelier
2016:

•

Docent voor het op maat trainen van twee medewerkers in
het werkveld ‘bodem en omgeving’ voor de
Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek

OmgevingsAtelier
2016:

•

2017:

OmgevingsAtelier
2015 – 2016:

OmgevingsAtelier
2016:

OmgevingsAtelier
2015:

OmgevingsAtelier
2015:

Docent voor honderden cursussen inzake bodem, asbest,
handhaving, bodembeschermende voorzieningen (NRB) en
adviesvaardigheden (o.a. voor OFGV, FUMO,
Bestuursacademie, adviesbureaus, aannemers)
Docent voor het opleiden van 10 medewerkers van de
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied te Zaandam op het
werkveld ‘bodem’

Projectmanager voor het opstellen van het beleid voor
omgang met grond, bouwstoffen en duurzaamheid voor het
Havenbedrijf Moerdijk (eigendom van gemeenten) in een
publiek-private samenwerking. Dit beleid is een
uitgangspunt voor de ruimtelijke ontwikkeling van de nieuwe
locatie
• Interim manager voor de afdeling ‘Milieu en archeologie’ (30
personen) van MUG Ingenieursbureau te Leek (omzet € 3,2
miljoen). Taken:
o Dagelijks management van de afdeling
o Probleemanalyse en opstellen afdelings- en
formatieplan
o Adviseur voor projecten over bodem en archeologie
• Projectmanager voor het in opdracht van 8 Groningse
gemeenten verzorgen van voorlichting over grondverzet en
de bodemkwaliteitskaart voor 120 personen. Doelgroep:
aannemers, loonbedrijven, transportbedrijven
• Projectmanager voor Innofra BV voor bijeenkomsten voor
kennisuitwisseling tussen gemeenten in Noord- en in WestNederland inzake beheer openbare ruimte

•

Dagvoorzitter en inhoudelijke voorbereiding voor de FUMO
tijdens de Friese Bodemdag. De bodemdag stond in het
teken van de invoering van de Omgevingswet, de digitale
omgeving daarvoor en de beleidsmatige en praktische
consequenties voor het werkveld ‘bodem’ en hun
organisaties

Werkgevers, functies, projecten en werkzaamheden
• Docent voor de opleiding ‘Bodem, omgeving en handhaving’
OmgevingsAtelier
voor medewerkers van de Inspectie Leefomgeving en
Transport

2014:

OmgevingsAtelier

•

OmgevingsAtelier
2011 - 2013:

•

OmgevingsAtelier
2008 - 2012:

•

2012:

•

OmgevingsAtelier

•

OmgevingsAtelier
2008:

•

2008 – 2011:

Projectmanager voor de trainingen ‘Besluit bodemkwaliteit’
voor alle gemeenten in Friesland voor de Milieuadviesdienst
(Nu: FUMO) voor zowel milieumedewerkers als
medewerkers civiel, beheer en beleid (120 deelnemers).
Taken:
o Afstemming van leerdoelen met opdrachtgever
o Maken van alle lesmaterialen, inclusief oefeningen over
bodem en bagger, grondstoffen en asbest
o Verzorgen van de trainingen (2 x 1 dagdeel)
Projectmanager voor het Feitenonderzoek
voor het bestuur van de provincie ZuidHolland over de omstandigheden
(technisch en juridisch) van het storten van
asbest (samen met TNO) op de stortplaats
‘Derde Merwedehaven’ te Dordrecht.
Taken: Opstellen onderzoeksaanpak, verrichten van
archiefonderzoek, juridische en technische analyse van de
feiten over de periode 1993 – 2011, auteur van het
eindrapport (zie QR-code)
Programmamanager voor Agentschap NL voor de
implementatie van Besluit bodemkwaliteit bij 11 gemeenten
in de Regio IJssel-Vecht en 2
waterschappen. Taken: Opstellen van
gemeenschappelijk beleidsdocument voor
grondverzet, duurzaamheid en civiele
werken voor 11 gemeenten en 2
waterschappen.
Initiatiefnemer en medeorganisator van de ‘Noordelijke
Netwerkdag’ voor overheden om kennis uit te wisselen over
bodembeheer (150 bezoekers, 12 workshops, 16 sprekers).
Procesmanager/-coach voor de gemeente Apeldoorn voor
systeemgericht en duurzaam grondwaterbeheer. Dit een
complex en gevoelig multi-actorvraagstuk. Taken:
o Vastgelopen proces lostrekken
o Bewaken (als coach) van procesgang en voortgang
o Inhoudelijke toetsing van plannen
o Voorzet voor te volgen beleid maken
Projectmanager van de midterm review (= evaluatie) van het
grondstoffenbeleid van de provincie Groningen

Werkgevers, functies, projecten en werkzaamheden
OmgevingsAtelier
2008 - 2010:

AOC Terra te Groningen
2011:

Interim-manager voor het programma ‘CROW Levende
Stad‘. Dit is een netwerk van ruim 60 gemeenten voor
Stichting CROW (www.crow.nl). Werkveld: beheer openbare
ruimte. Taken:
o Projectmanager en leiden van het projectteam
o Opstellen businessplan, strategisch plan en beleidsplan
o Organiseren van jaarlijks 30 tot 40 bijeenkomsten
o Acquisitie van nieuwe gemeenten (gegroeid van 30 naar
60 gemeenten in twee jaar tijd)
o Docent voor het vak 'milieubeheer' (18 uur/week). Taken:
Ontwikkelen van het complete lesmateriaal inzake
milieubeheer (niveau 4, leerjaren 1 t/m 3) over de volle
breedte van milieu. Verzorgen van de lessen
•

DHV te Groningen
en later
OmgevingsAtelier
2008 – 2013:

•

Projectmanager voor het opzetten en organiseren van de
trainingen ‘Adviseur bodem en omgeving niveau 1’ en
‘Adviseur bodem en omgeving niveau 2’ voor de
Bodembreedacademie. Deze academie was onderdeel van
de programmaorganisatie SKB/CUR.

DHV te Groningen
2007 – 2008:

•

DHV te Amersfoort
2006 – 2007:

•

Afdelingshoofd van het team bodem (10 personen,
jaaromzet € 1.500.000), taken:
o Dagelijks management van het team bodem
o Reorganiseren: integreren van het team 'Bodem' in de
afdeling 'Milieu' en veranderen van techniekgericht naar
adviesgericht
Manager van de afdeling bodem (25 personen, jaaromzet €
5.000.000 in binnen- en buitenland)
o Opstellen van het beleids- en reorganisatieplan en
financiële strategie. Implementeren van het plan,
leidend tot reorganisatie, afstemmen met de directie
van DHV
o Outplacement van medewerkers, aannemen van nieuwe
medewerkers
Projectmanagement diverse complexe projecten
Teamleider team 'Bodembeleid' (8 personen).
o
Projectbewaking (tijd, geld, kwaliteit),
o
Aansturing en coaching van medewerkers
o
Acquisitie
Lid van het Marktteam DHV
Projectmanager opstellen van de
risicosystematiek voor werken met asbest
voor het Ministerie SZW (i.s.m. TNO). Dit
rapport is de technische en beleidsmatige
basis van hoe nu álle saneringswerkzaamheden met asbest uitgevoerd
moeten worden. Dit beleid is geïmplementeerd in de huidige
Arbo-wetgeving.

DHV te Amersfoort
2004 – 2005:

DHV te Amersfoort
2002 – 2003:

•
•

•
•

Werkgevers, functies, projecten en werkzaamheden
TNO
1999 – 2002:

•

Arcadis
1992 – 1998:

•
•

•

•
Adviesbureau Brouwers BV
te Roermond
1989 – 1992:

•

Ministerie van Defensie
1987 – 1989:
CSO
1987:

•
•

Coördinator externe veiligheid en bodem. Teamleider (5
personen). Projecten:
o Projectleider diverse kwantitatieve risicoanalyses externe
veiligheid
o Uitvoeren van FMECA-risicoanalyses als projectleider
waaronder ‘Stortplaats Diemerzeedijk’ te Amsterdam,
alternatieve afdichtingsconstructie voor stortplaatsen
o Conceptontwikkeling voor bodembescherming bij
bedrijven op basis van risicoanalyse.
Projectmanager voor het beleid van risico’s en effecten van
duurzaam grondwaterbeheer van de locatie
DSM te Geleen
Projectmanager voor het opstellen van het
beleidsdocument ‘Handhavings- en
Uitvoeringsmethode Bouwstoffenbesluit’
voor het Ministerie van VROM
Projectmanager en co-auteur van het
beleidsdocument ‘Richtlijn Isolerende
Voorzieningen’ (= bijlage H van het
Bouwstoffenbesluit) voor het Ministerie van
VROM
Verzorgen van tientallen trainingen inzake
Bouwstoffenbesluit (voor overheden en voor bedrijfsleven)
Hoofd afdeling milieutechniek. Taken:
o Opbouwen van de afdeling, aannemen personeel
o Acquisitie, marketing, verbreden portfolio
o De afdeling is gegroeid van 0 naar 3,5 FTE

Militaire dienstplicht: Officier terreinanalyse (eerste
luitenant), plaatsvervangend hoofd terreinanalyse
Projectmedewerker, veldwerker, programmeur (in de taal
Pascal)

Belangrijkste opleidingen

2019: Firebrand
2011: Lean Consultancy
Group
2010 – 2011: TSM
2006: People management,
door Janse & Koekkoek
1999 – 2000: Vlerick
Management School
www.vlerick.com
1996 – 1997: Adviesvaardigheden, door
GITP/Arcadis

•
•

Prince2
LEAN management (www.leanconsultancygroup.nl)

•
•

Leergang financieel management
Managementtraining voor DHV-managers

•

Post academische managementopleiding,Training voor TNOmanagers. N.b.: Vlerick is vergelijkbaar met Nyenrode in
Nederland
Interne training voor adviesvaardigheden. Dit is een leergang
waarbij alle principes van projectmanagement zorgvuldig
getraind worden

•

1992 – 1994: Projectmanagement, door Arcadis
1982 – 1987: Fysische
geografie, Universiteit
Utrecht
1976 – 1982: VWO-B,

•
•
•

Interne opleiding voor projectmanagement. Vergelijkbaar
met Prince 2
Afstudeervakken: Bodemverontreiniging, bodemkunde,
milieukunde
Elzendaalcollege,Boxmeer

