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ERVARINGEN
Door de jaren heen heb ik een uitgebreide werkervaring opgedaan in het ontwerp en beheer van
de openbare buitenruimte. Deze ervaring strekt zich uit van het ontwerpen op verschillende schaalniveaus tot het uitwerken van ontwerpen tot RAW-bestekken en het voeren van directie (directie
UAV) c.q. het houden van toezicht bij de realisatie. Ook is een ruime ervaring opgebouwd bij het
beheer en onderhoud van de buitenruimte.
Naast de verantwoording voor de juiste toepassing van de RAW-systemtiek en het applicatiebeheerder bij DGW&T heb ik ruime ervaring opgebouwd bij de ondersteuning van bedrijfsjuristen bij
civielrechtelijke geschillen (arbitrage, prijs onderhandelingen, RAW-systematiek, UAV, UAR).
In mijn functie als Hogeschooldocent weg- en waterbouw heb ik de studenten het belang van de
techniek als basis voor het ontwerp van de openbare ruimte bijgebracht. Naast het opbouwen van
een gedegen technische basis was het leren uitwerken en detailleren tot een maakbaar ontwerp
een belangrijke doelstelling waarbij het bouwproces ruime aandacht kreeg. In het eindexamen
werden de studenten individueel begeleid. Tijdens het eindexamen begeleiden ik de studenten bij
de uitwerking van hun afstudeerproject.
Momenteel werk ik, naast mijn werk als adviseur, als wielrencoach en begeleidt een aantal
talentvolle jonge sporters en werk incidenteel voor de Nederlandse en Oostenrijkse wielerbond.
Mijn kwaliteiten als docent/coach kan ik inzetten om deze jonge mensen goed begeleiden om hun
ambitie invulling te geven.
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ontwerp en beheer buitenruimte

WERKGEVERS EN FUNCTIES
2000-heden 		

Zelfstandig ontwerper/adviseur buitenruimte

1998-2010 		
			
			
			

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Faculteit Spatial Design
Afdeling Architectuur en Vormgeving, afstudeerrichting stedelijk interieur
Functie (deeltijd) Hogeschool docent Weg en Waterbouw

1999-2000		
			

DGW&T Directie Gelderland
Functie Senior Technicus Cultuurtechniek (Terreintechniek)

1999 			
			

DGW&T Directie West-Nederland
Functie Technicus Cultuurtechniek (Terreintechniek)

1995			
			

DGW&T Directie West-Nederland
Functie Senior technischmedewerker cultuurtechniek

1994			
			

DGW&T Dienstkring Hilversum
Functie Technischmedewerker cultuurtechniek

1990			
			

DGW&T Dienstkring Amsterdam
Functie Hoofdbureau cultuurtechniek

1986-1990		
			

Gemeente Haarlemmermeer.
Functies Hovenier, meewerkend voorman, opzichter.

COMPUTERERVARING
CAD			
RAW-bestekken
Tekstverwerking
Spreadsheet		
Fotobewerking en
DTP			

Autocad, Microstation 		
GWW-bestek, GWW-Calq en GWW-bestekadministratie
Word
Exel
Photoshop, Illustrator en In-design
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OPLEIDINGEN
Relevante opleidingen
1999-2001		

Master of Arts Urban interior Design aan de Hogeschool voor de Kunsten 		

			

Faculteit beeldende kunst en Vormgeving.

1996-1998 		

Postacademische opleiding,

			

Hogeschool voor de Kunsten Faculteit beeldende kunst en Vormgeving.

			

Studierichting, Stedebouwkundig Micro milieu

1987			

Middelbaar beroepsonderwijs, RMTuS-Boskoop

			

Studierichting, Beheer stedelijk groen

1980-1984		

Middelbaar beroepsonderwijs, RMTuS-Boskoop

			

Studierichting, Aanleg en Onderhoud tuin en landschap

1976-1980		

Lager beroepsonderwijs,

			

Studierichting, Groente- en bloementeelt.
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