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Persoonlijk profiel
Mijn naam is Alex, een oplossingsgerichte jurist en projectleider met ruime ervaring in de publieke sector. Ik
ben bevlogen, doel- én procesgericht. Mijn belangrijkste drijfveren zijn het behalen van resultaten en het
ontzorgen van anderen.
Wat voeg ik toe?
Als collega ben ik loyaal, direct en eerlijk in de communicatie. Ik ben een generalist en creëer overzicht, zoom
snel in en kom met creatieve alternatieven. Waar anderen een probleem zien, zie ik een uitdaging.
Opleiding

2000 - 01 Schouten & Nelissen, managementopleiding
1992 - 93 Amsterdam School of International Relations (ASIR), Universiteit van Amsterdam
Juridische postdoctorale opleiding met als specialisatie: Handelsrecht van de EU
Titel: Master of Laws (LL.M.) met judicium 'with distinction' / cum laude
1988 – 92 Rijksuniversiteit Utrecht
Studie: Nederlands Recht; richting: Internationaal Recht
Specialisaties: Economisch recht en Europese integratie
Titel: Meester in de Rechten
1978 - 82 Rijksuniversiteit Utrecht
Studie: Engels; richting Literatuur
Cursussen en kennisbijeenkomsten, onder andere:
▪ Anticiperen op omgevingsveiligheid en de omgevingswet, Antea group
▪ Wet Natuurbescherming verdieping in de Soortenbescherming en PAS, Marian Braakensiek
▪ Energie Transitieatlas, Over Morgen
▪ 3-daagse training Helder en Strategisch Adviseren, Loo van Eck Communicatie
▪ De Omgevingswet, Censor bestuur
▪ Actualiteiten ruimtelijk bestuursrecht, Schoemaker Advocaten
▪ Tercera bestemmingsplan software, Tercera
▪ Regiobijeenkomst Omgevingswet, Rho
▪ 5-daagse cursus omgevingsrecht, Mibacu
▪ Projectmatig werken, Nimo
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Werkervaring

2020

Senior planjurist / beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling - Soest (a.i.)
▪ juridisch advies
▪ begeleiden van initiatieven en ruimtelijke plannen

2020

Senior planjurist / beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling - Lopik (a.i.)
▪ juridisch advies
▪ begeleiden van initiatieven en ruimtelijke plannen, w.o. bestemmingsplan De Kernen van
Lopik: een samenvoeging van ongeveer 40 bestemmingsplannen, wijzigingsplannen e.d.

2019

Senior planjurist / beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling - Lelystad (a.i.)
▪ juridisch advies, bezwaarprocedures, coördinatie m.b.t. stikstofdepositie
▪ opstellen en procedureel begeleiden van ruimtelijke plannen, w.o. woningbouw,
bedrijventerrein en landelijk gebied

2017 - 19 Senior planjurist / beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling - BEL Combinatie (a.i.)
▪ juridisch advies voor Blaricum, Eemnes en Laren
▪ coördineren, toetsen en procedureel begeleiden van complexe ruimtelijke initiatieven,
bestemmingsplannen en bouwprojecten; procedures ARRvS
2016 - 17 Senior Juridisch Adviseur Handhaving en Vergunningen - gemeente De Ronde Venen (a.i.)
▪ (bezwaar) juridisch handhaven
▪ (bezwaar) planschadeverzoeken
▪ bezwaar leges
▪ bezwaar omgevingsvergunningen
2012 - 15 (Juridisch) Adviseur en ondernemer
▪ ontwikkelen sieradenbedrijf la Farfalla
▪ advies bij software(-problemen) en websites
▪ advies bij juridische geschillen
2011

Projectleider koppeling GBA - BAG - gemeente Goedereede (a.i.)
▪ opstellen projectplan, incl. optimaliseren kwaliteit gegevens BAG
▪ realiseren aansluiting BAG op GBA en migratie gegevens adressen BAG naar GBA

2010 - 11

Senior jurist Ruimtelijke Ontwikkeling - gemeente Schiedam (a.i.)
▪ opstellen en ontwikkelen voorontwerpen bestemmingsplannen (toelichting en regels)
- een deel van het buitengebied (Polderwetering)
- een te herstructureren bedrijventerrein (Nieuw-Mathenesse)
- een inbreilocatie (Ziekenhuislocatie BK-laan)
▪ behandelen planschadeverzoeken
▪ plannen teamwerkzaamheden

2008 - 11 Projectleider vernieuwing bestemmingsplannen - gemeenten Goedereede & Dirksland (a.i.)
▪ leiding geven aan een projectteam voor het actualiseren en digitaliseren van de
bestemmingsplannen van 2 gemeenten
▪ projectplan opstellen
▪ handboek ruimtelijk beleid samengesteld en deels geschreven: onder andere mestopslag,
windmolens, archeologie & monumentenbeleid en landgoederen
▪ handboek digitale bestemmingsplannen eilandelijke aanbesteden, o.a. op basis van
Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP);
▪ bewaken voortgang en financiën, presentaties geven
▪ succesvolle Europese aanbesteding bestemmingsplannen: PvE opgesteld ism ProTender,
Nota van Inlichtingen geschreven, gunning, overeenkomst met bureau opgesteld
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2009 - 10 Procesmanager bestemmingsplannen - gemeente Oud-Beijerland (a.i.)
▪ proces actualiseren en digitaliseren van de bestemmingsplannen vlotgetrokken
▪ leiding geven aan het projectteam
▪ opstellen projectplan en handboek digitale bestemmingsplannen (SVBP)
▪ het heersende beleid geïnventariseerd en waar nodig voor aanvulling gezorgd
▪ succesvolle aanbesteding bestemmingsplannen ism juridische afdeling
▪ voortgang en financiën bewaakt
▪ inhoudelijk risico-onderdelen als externe veiligheid, illegaal gebruik en illegale bouwwerken
2008 - 09 Vergunningverlener / jurist Ruimtelijke Ordening - gemeente Goedereede (a.i.)
▪ verlenen vergunningen en vrijstellingen Wabo en Wro (o.a. landgoed Rooklaasplaat,
natuurgebied Volgerland, mestsilo's, helikopterplatform Port Zélande)
▪ behandelen planschadeverzoeken
▪ behandelen zienswijzen en bezwaren
▪ opstellen beleid (o.a. paardenbeleid <paardenbakken>; windmolens; Bed & Breakfasts)
2007

2007

Hoofd afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving - gemeente Zandvoort (a.i.)
▪ leiding geven aan team van 25 medewerkers, motiveren / coachen teams en medewerkers
▪ begin bewustwording team spirit, met speciale focus op omgaan met agressie
▪ rust gebracht op de afdeling die steeds onder vuur ligt binnen een onrustige organisatie
▪ begin van positiviteit naar buiten toe, proactieve houding en successen melden
▪ efficiëntie processen verbeterd en heldere overlegstructuren ingevoerd
▪ langdurige achterstanden aangepakt
▪ supervisie gemeentebrede projecten: BAG, WKPB en WABO
Projectleider Strategische Ontwikkeling - gemeente Lansingerland (a.i.)
▪ coördineren team RO-juristen
▪ plan van aanpak vastgoedbeleid
▪ (aanbesteding) planschades
▪ start digitaliseren & actualiseren bestemmingsplannen

1998 - 06 gemeente Bergschenhoek (vaste dienstbetrekking)
Tot 2007 - hoofd afdeling Publiekszaken
Leiding geven aan een afdeling van 25 medewerkers bestaande uit sociale zaken, burgerzaken en
receptie; ontwikkeling nieuwe dienstverleningsconcept o.g.v. OL2000, MT-lid en 2e loco-secretaris
Tot 2002 - hoofd afdeling Sociale Zaken en Burgerzaken
Tot 2001 - hoofd afdeling Sociale Zaken en Huisvesting
1998

Hoofd afdeling Sociale Zaken - gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel (a.i.)
Leiding geven aan 10 medewerkers bij de afdeling sociale zaken; zorg voor personele, financiële en
organisatorische aangelegenheden

1997

Medewerker bezwaar en beroep - gemeente Eindhoven, Sociale Dienst (a.i.)
Behandelen bezwaarschriften en beroepsschriften; vertegenwoordiging van de gemeente bij de
Rechtbank en de bezwaarschriftencommissie; juridische ondersteuning

1996 - 97 Kwaliteitsmedewerker - gemeente ’s-Hertogenbosch, Sociale Dienst (a.i.)
Behandelen bezwaarschriften en beroepsschriften; vertegenwoordiging van de gemeente bij de
Rechtbank en de bezwaarschriftencommissie; toetsen en juridische ondersteuning
1995 - 96 Projectleider herinrichting Algemene bijstandswet - Divosakring West-Utrecht, een
samenwerkingsverband van 15 gemeenten (a.i.)
Coördinatie samenwerking gemeenten; opstellen verordeningen en beleidsplannen ivm de nAbw;
scholing medewerkers; ontwikkelen voorlichtingsmateriaal en formulieren
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1995

Beslisser en beleidsmedewerker Sociale Zaken - gemeente Didam (a.i.)
Toetsen rapporten en beschikkingen; bezwaarschriften en advisering juridische zaken; opstellen en
wijzigen van verordeningen, nota's en overeenkomsten

1994

Bijstandsconsulent en medewerker terugvordering - gemeente Amstelveen, Gemeentelijke en
Sociale Welzijnsdienst (a.i.)

1994

Jurist - Bedrijfsjuridisch Adviesbureau Hamer c.s., Bussum (a.i.)

1993 - 94 Verhaalsambtenaar - Gemeente Hilversum, Sociale Dienst (a.i.)
1978 - 93 Uitzendkracht - werkzaam bij bedrijven en instellingen

Nevenactiviteiten
2015 - 17 Fotograaf - de Votulastkrant
2016

Stafmedewerker - De Tussenvoorziening
Project social return on investment en en organisatieadvies primair proces

2014

Vrijwilliger - Washington Slagbaai National Park in Bonaire

2013 - 14 Lid coördinatiegroep - Vogelwacht Utrecht, afdeling Utrecht stad
2004 - 13 Bestuurslid - Stichting Stedelijk Overleg Lichamelijk Gehandicapten Utrecht
2000 - 04 Lid van de commissie voor Bezwaarschriften - Gemeente Schiedam
1993 - 93 Gastdocent Algemene Politicologie - Universiteit van Amsterdam
College gegeven over Europese integratie en over het opstellen van een wetenschappelijke tekst;
samenstelling studiemateriaal, en beoordeling presentaties en papers van deelnemers
1992

Student-assistent - Rijksuniversiteit Utrecht, Faculteit Rechtsgeleerdheid

Overig
Talen

Rijbewijs
Website pro
Website privé
Hobby’s

Nederlands
moedertaal
Engels
uitstekend
Spaans
goed
Duits
redelijk
Frans
redelijk
A, B, AM
http://www.matchATinterim.nl
http://www.foto-alex.nl
Fotografie, (groeps-)wandelen, reizen en duiken (Dive Master)
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