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Relevante cursussen:

Diverse interne cursussen op het gebied van landbouw,
milieu, automatisering, financiering, communicatieve en
sociale vaardigheden, economie en bedrijfseconomie, het
voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken.
Diverse cursussen voor MS-Office applicaties
Milieukunde
(NHA Panningen, 1991)
Basiscursus taxatie agrarisch vastgoed (IAHL Velp: 1994)
Grondverwerving en Schadeloosstelling (PBNA, Arnhem: 1999)
Training Onderhandelen
(Alex van Groningen: 2008)
Diverse cursussen DMS/CRM
(Kluwer: 2016 - 2017)
Ik volg jaarlijks een aantal cursussen en bijeenkomsten in
het kader van de permanente educatie van:
- Nederlandse Vereniging van Rentmeesters
(NVR)
- Nederlandse Register Vastgoed Taxateurs
(NRVT)
- Register Makelaar
(VastgoedCert)
- Gerechtelijk Deskundige
(LRGD)
- (deskundigen Onteigening en
(VvOR)
- Bestuursrechtelijke Schadevergoedingen)
(DOBS)

2009 - 2018:
Overwater Grondbeleid
Adviesbureau BV te Strijen

(vanaf 2009)

Ik was als directeur van Overwater Grondbeleid Adviesbureau BV verantwoordelijk voor het integrale
management van een bedrijf ruim 15 medewerkers.
Daarnaast had ik binnen het bedrijf een eigen praktijk met
een jaarlijkse omzet van circa € 150.000,=. Overwater
adviseert overheden, particulieren en bedrijven op alle
onderdelen van de toepassing van grondbeleidsinstrumenten. Daarnaast had ik zitting in een aantal
deskundigencommissies in het kader van het geven van
bindend advies en ben ik benoemd door Rechtbanken als
rechtbankdeskundige voor het bepalen van de
schadeloosstelling.
Ik was voorzitter van de overkoepelende management
van Overwater. In 2017 heb ik het voorzitterschap van het
MT van Overwater Rentmeesterskantoor BV
waargenomen.
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2002 - 2009:
Gemeente Tilburg
Dienst gebiedsontwikkeling
afdeling Grondbedrijf
(2002 - 2009)

Ik was werkzaam als senior verwerver en fungeerde als
mentor en coördinator van het team verwervers. Het
accent van mijn praktische werkzaamheden lagen in het
buitengebied van de gemeente Tilburg en omgeving. De
werkzaamheden bestonden uit het opmaken van taxaties,
het voeren van onderhandelingen, het opstellen van
onteigeningsdossiers en de juridische en bestuurlijke
doorgeleiding van aan- en verkopen en het leveren van
beleidsadviezen aan het bestuur. Daarnaast was ik belast
met het rentmeesterschap over het 620 ha omvattende
Landbouwbedrijf van de gemeente Tilburg.

1995 - 2002:
Ministerie van Landbouw
Dienst Landelijk Gebied
(2001 – 2002)

Als programmamanager grondverwerving was ik verantwoordelijk voor de grondverwerving van het Bureau
Beheer Landbouwgronden in de provincie Noord-Brabant.
Ik gaf inhoudelijk en hiërarchisch leiding aan een team
van ± 18 medewerkers en maakte deel uit van het
provinciaal managementteam. Onderdeel van het werk
was onder andere een periodiek overleg met de natuur
beherende instanties, waaronder Staatsbosbeheer, over
beheer, aan- en verkopen.

Ministerie van Landbouw
Dienst Landelijk Gebied
(1998 – 2001)

Ik ben in deze periode landelijk projectmanager geweest
van de BEVAR en de RBV, beëindigingsregelingen van
het ministerie van LNV. Ik heb de regelingen mede
ontwikkeld, geïmplementeerd en uitgevoerd en gaf daarin
functioneel leiding aan een fulltime team van 15 – 25
personen. Ik ben medebedenker van Ruimte voor Ruimte.

Ministerie van Landbouw
Dienst Landelijk Gebied
(1995 – 2002)

Als technisch medewerker deed ik de grondverwerving
van het Bureau Beheer Landbouwgronden in de landinrichtingsprojecten Zundert, Weerijs, Ulvenhout-Galder,
Baarle-Nassau en Lage Maaskant en voor de EHS
realisatie in West-Brabant. Aansturing van aankopers /
taxateurs.

1988 - 1995:
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Ministerie van Landbouw
Uitvoering Regelingen
(1988 – 1995)

Eerst als regelingsdeskundige en later als senior in dit
vak, heb ik financieringsrapportages voor
land- en tuinbouw- bedrijven opgesteld ten behoeve van
aanvragen voor o.a. Bijstandsbesluit Zelfstandigen en het
Borgstellingsfonds. Tevens was ik applicatiebeheerder
van een aantal subsidieregelingen bij deze dienst.

NCB Onderwijs
(1986 – 1988)
+ zelfstandig agrariër

Na het afronden van de HAS heb ik in maatschap met
mijn vader een agrarisch bedrijf geëxploiteerd. Daarnaast
gaf ik parttime les aan een lagere landbouwschool en
verzorgde ik cursusonderwijs voor volwassenen.

Sociale activiteiten:

Ik ben adviseur van de Stichting de Ezelshoeve te BaarleNassau en van de directie van de Golfbaan Prise-d’eau in
Tilburg op het gebied van grondzaken.

Vrije tijd:

Ik werk graag in de tuin, houd van vogels, natuur, fitness,
joggen en volg nieuws en sport in de krant en op TV. Ik
lees graag (onder andere vakliteratuur) en ga, als het
even kan, elke vrijdag golfen. Ik geniet op vrijdag van mijn
‘Opa-dag’.

