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Relevante opleidingen
2016-2017 Postacademische opleiding Governance voor
Commissarissen & Toezichthouders, Wagner Group
Groningen
2006-2009 Universitaire opleiding managementwetenschappen: Public Management en
Policy, Open Universiteit Nederland. Vraagstuk: ’Bestuurlijke regie in een stedelijke
herstructureringscontext’.
2003-2005 Universitaire opleiding managementwetenschappen: master in Public
Governance (cum laude), Open Universiteit Nederland. Vraagstuk: ‘Succes- en faalfactoren
projectmatig werken’.
2001-2002 Professioneel projectleiderschap, specialisatie project- en
programmamanagement, Intermediair Managementleergang.
1998-2000 Hogere Bestuursdienstopleiding, specialisatie Algemeen Juridische Zaken,
Bestuursacademie Nederland.
1994-1996 Kort Hoger Onderwijsprogramma Bestuurskunde, specialisatie Politiek en beleid,
Open Universiteit Nederland.
1989-1991 Kaderopleiding politiediploma B
Commissie Beschikking examens Politiediploma B.
1984-1986 Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO)
Avondcollege Venlo.
1981-1982 Politiediploma A
Zuid Nederlands Instituut voor gemeentepolitie-opleidingen.
1981 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (HAVO)
Blariacumcollege Venlo-Blerick.
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Relevante werkervaring
2018-heden | Gemeente Venlo
Gemeentesecretaris
Algemeen directeur van de gemeente Venlo. Eerste adviseur van het College van
Burgemeester & Wethouders.
2015-2018 | Provincie Limburg
Gedeputeerde Economie en Kennisinfrastructuur
Bestuurslid van diverse internationale, nationale en provinciale organisaties, alsmede
aandeelhouder van diverse deelnemingen.
Portefeuillehouder economische zaken (inclusief acquisitie-, kennis- en innovatiebeleid),
investeringsbank LIOF, bedrijventerreinen, campusontwikkeling, logistiek, grondbeleid en
grootschalige projectontwikkeling.
2012-2015 | Provincie Limburg
Gedeputeerde Economische Zaken en Grondbedrijf
Bestuurslid van diverse internationale, nationale en provinciale organisaties, alsmede
aandeelhouder van diverse deelnemingen.
Portefeuillehouder economische zaken (inclusief acquisitie- kennis- en innovatiebeleid),
investeringsbank LIOF, herstructurering bedrijventerreinen, campusontwikkeling, toerisme,
branding, aanbestedingsbeleid, grondbeleid en grootschalige projectontwikkeling.
2009-2012 | Gemeente Venlo
Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Organisatie en Locoburgemeester
Bestuurslid van diverse regionale besturen.
Portefeuillehouder van het ontwikkelbedrijf, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, grote
projecten, publiekszaken, personeel en organisatie.
In 2011 door het vakblad Binnenlands Bestuur verkozen als derde beste bestuurder van
Nederland.
2006-2009 | Gemeente Venlo
Wethouder Openbare werken, Verkeer en Handhaving
Bestuurslid van diverse regionale besturen.
Projectwethouder A74, Centrumplan Blerick, Poort van Nederland en Vila Flora (Floriade).
2001-2006 | Gemeente Helmond
Programmamanager stafbureau algemeen directeur
Namens de gemeente Helmond ambtelijk opdrachtgever in een publiek-private
samenwerking van gemeente, corporaties en marktpartijen. De samenwerking is gericht op
een grootschalige langjarige gebiedsontwikkeling van het binnenstedelijk gebied in Helmond.
Verantwoordelijk voor de strategische beleidsontwikkeling en het management van een
programmateam met senior projectmanagers en senior adviseurs.
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1995-2001 | Gemeente Venlo
Diverse functies als beleidsambtenaar en manager bij de Bestuursdienst
In de periode 2000-2001 als programmamanager belast met de dagelijkse leiding over een
integrale gebiedsontwikkeling van de Venlose binnenstad. Voorzien is in een grootschalige
multidisciplinaire handhaving, de uitplaatsing van (gedoogde)coffeeshops naar grenslocaties
en een omvangrijke herstructurering van de ruimtelijke structuur.
In de periode 1999-2000 coördinator van het integraal veiligheidsbeleid. Eerste adviseur van
de burgemeester.
In de periode 1995-1998 stadsdeelcoördinator. Naast de ontwikkeling van de wijkgerichte
aanpak, eveneens ambtelijk verantwoordelijk voor herstructurering van de achterstandswijk
Venlo-Noord. Door de Minister van Justitie is de aanpak bekroond met de Hein Roethofprijs.
1982-1995 | Gemeentepolitie Venlo en Regiopolitie Limburg Noord
Diverse functies operationeel en leidinggevend
In de periode 1992-1994 leidinggevende over een regionaal rechercheteam met politie,
Koninklijke Marechaussee en douane. Opdracht is het terugdringen van de explosief
toegenomen drugscriminaliteit en overlast in woonwijken. Voorzitter van een beleidsnetwerk
rond drugsverslaving en overlast.
Van 1990-1995 lid en voorzitter dienstcommissie (thans ondernemingsraad).
Mede-auteur van het boek Een beroep met risico’s: een handleiding voor het personeel van
drie politieregio’s met als centraal thema integriteit.
Van 1982-1991 diverse operationele functies in de geüniformeerde dienst.

Overige activiteiten
2010-2012 Gastdocent regievraagstukken, leergang voor wethouders, Bestuursacademie
Zuid Nederland.
2002 -2006 Casusgids/inleider Leergang de Ontwikkelaar van het Nederlands Instituut voor
Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (NIROV).
2002-2003 Voorzitter van het fusiebestuur van de Hout-Blerickse Sportvereniging (Voetbalen Korfbal, ca. 700 leden).
2002-2006 Voorzitter Korfbalafdeling Hout-Blerick en algemeen bestuurslid Hout-Blerickse
Sportvereniging.

Nevenfuncties op persoonlijke titel
Geen
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