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Profiel   
Ik heb ruime ervaring in advisering over ruimtelijke kwaliteit en ik ben daarin breed georiënteerd. Mijn 
interesse gaat uit naar de inhoudelijke kant van ruimtelijke vraagstukken en in het helpen van de 
betrokkenen. 
 

 

Werkervaring  
 
2006 – heden Het Oversticht, Zwolle  
  Stadsbouwmeester van de gemeenten Hengelo, Enschede en Borne. 
  Voorzitter monumentencommissie van Enschede   
  Werkzaamheden: welstandsadvies geven over bouwplannen bij gemeenten, 
  procedureel en inhoudelijk adviseren van de gemeenten ten aanzien van de  
  welstandstoetsing, jaarverslagen opstellen. 
  Betrokken geweest bij o.a. herziening welstandsbeleid in Lelystad, advisering 
  landelijke inpassing uitbreiding ‘de Zuivelhoeve’ te Hengelo, deelnemer ondeer andere 
  in Q-team 'Spoorzone Enschede', supervisorenteam 'Het Bijvank' in Enschede, Q-
  team ‘Dalmeden’ in Hengelo en lid 'puiencommissie' in het centrum van Hengelo. 
 
1994 – 2006 Teun Koolhaas Associates, Amsterdam / Atelier Dutch, Almere 
  Architect / Projectleider / Management teamlid. 
  Werkzaamheden: Als architect: analyseren PVE’s, ontwerpen, presenteren, verrichten  
  van capaciteitsstudies en massastudies, rapportages vervaardigen, kwaliteit bewaken. 
  Als projectleider: opstellen van projectplanningen, samenstellen projectteams, 
  Coördineren en aansturen werkzaamheden, bijwonen/voorzitten vergaderingen,  
  budgetten bewaken.  
  Als management teamlid: bureauplanning afdeling architectuur,  
  factureringsoverzichten en omzetprognoses opstellen, onderhanden werk,  
  personeelszaken. 
 

 

Opleiding 
 
1994 – 2001 Academie van Bouwkunst te Amsterdam, opleiding tot architect. 
 
1990 – 1994 HTS Bouwkunde te Amsterdam. 
 
1986 – 1990 VWO scholengemeenschap te Lelystad. 
 

 

Cursussen en trainingen 
 
2008  Cursus Training nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening. 
 
2007  Cursus Winnend offreren. 
 
2006  Cursus Welstandsadviezen schrijven. 
 
2005  Cursus Management voor Architectenbureaus. 
 

 



 
 
 
 

Bijlage 
 
 

Publicaties 
 
2012  Jaarverslagen welstandscommissie van de gemeenten Enschede, Borne en Hengelo. 
 
2011  Jaarverslagen welstandscommissie van de gemeenten Enschede, Borne en Hengelo. 
 
2010  Jaarverslagen welstandscommissie van de gemeenten Enschede, Almelo, Borne en 
  Hengelo. 
 
2009  Jaarverslagen welstandscommissie van de gemeenten Almelo en Hengelo. 
 
2008  Jaarverslagen welstandscommissie van de gemeenten Almelo, Borne en Hengelo. 
 
2007  Jaarverslagen welstandscommissie van de gemeenten Almelo, Borne en Hengelo. 
 
2006  Jaarverslagen welstandscommissie van de gemeenten Almelo, Borne en Hengelo. 
 

 


