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Profielschets 
Ik ben een sociaal bewogen zakelijk adviseur. 
Actief in de wereld van gebiedsontwikkeling om 
deze wereld te verbinden met inwoners en 
gemeenschappen. Bijvoorbeeld door 
coöperatieve woonvormen mogelijk te maken.  
Ik heb een realistisch kijk en communiceer eerlijk 
en direct.  
 
Waar word ik blij van?  
Van projecten met een sociaal en avontuurlijk 
randje. Projecten waar inwoners zelf het heft in 
handen kunnen nemen, vernieuwend 
(woon)concepten, ingewikkelde dilemma’s, 
wooncoöperaties en duurzame ontwikkelingen. 
 
Werkstijl 
Enthousiast, waarde gedreven, eerlijk, direct en 
aanjager. Strategisch denker en een gezonde 
dosis lef.  
Last but not least: doorzetten om het voor elkaar 
te krijgen.  
 
Ervaren adviseur en projectleider 
Vanaf 2018 werk ik als zelfstandig adviseur 
Daarvoor als planeconoom en zakelijk 
projectleider gedurende tien jaar gewerkt bij 
adviesbureaus en acht jaar in dienst van 
gemeenten.  

Actuele projecten 

Gerben Kamphorst 
Wijkpaleis Rotterdam  2020 - heden 
Het Wijkpaleis in Rotterdam is een inspirerende wijk-werk-
ontmoetingsplek. Het Wijkpaleis kan het (nu gehuurde) pand kopen 
van de gemeente. Mijn rol is adviseren en helpen met de 
businesscase, proces van aankoop en helpen met de financiering.  

Procesbegeleider inwonersinitiatieven Drenthe 2020-heden 
De provincie Drenthe ondersteunt woon(zorg)initiatieven die 
ontstaan vanuit de inwoners. Als Procesbegeleider Wooninitiatieven 
adviseer ik initiatieven in de opstart, help plannen haalbaar te maken, 
breng samenwerking met de gemeente (en andere partijen) tot stand. 
Daarnaast ondersteun ik gemeenten die willen samenwerken met 
hun inwoners, bijvoorbeeld met het uitschrijven van een 
inwonersvriendelijke tender, interne organisatie of koopcontract.  

Wooncoöperatie Overhoop 2015-heden 
Overhoop is de tweede wooncoöperatie onder de Woningwet 2015. 
Een bijzonder (circulair) project met maatschappelijke impact in de 
achterstandswijk Utrecht Overvecht. Werkzaamheden: 
onderhandelaar, businesscase, subsidies en financiering, 
renovatieplan, fasering en handen uit de mouwen.  



   

Projectleider grondzaken Sloterdijk Centrum 2018-2020 
Voor project Sloterdijk-Centrum in Amsterdam ben ik, in 
opdracht van de gemeente, projectleider grondzaken. 
Verantwoordelijk voor het zakelijke deel van een 
bouwproject: tenders, geld, contractvorming en voortgang.  

Studentbegeleider en gastcolleges 2017-2019 
Met enige regelmaat geef ik gastcolleges aan de Haagse 
Hogeschool en Avans Hogeschool.  
In 2019 heb ik 12 studenten bouwkunde en ruimtelijke 
ontwikkeling van Avans begeleid voor een opdracht over 
verduurzaming van de woningvoorraad in Houten.  

Trainingen en cursussen doorlopend 
Ik heb diverse trainingen en cursussen gegeven. Zoals:  
• Gebiedsontwikkeling (vooral de zakelijke aspecten)  
• Gedragspsychologie en gebiedsontwikkeling en risico’s  
• Duurzaam bouwen (en leven)   

Transformatie glastuinbouw 2018-2019 
Een “rommelig” glastuinbouw gebied aan de rand van 
Mijdrecht zou getransformeerd moeten worden. Ik adviseer 
de gemeente en tuinders over mogelijke transformatie, de 
businesscase en samenwerkingsmodellen. Inclusief 
advisering college en gemeenteraad.  

Weilandklooster Gouda 2020 
Een ambitieus plan van de Protestantse Diakonie in Gouda 
om jongeren een retraite plek te geven gecombineerd met 
gehandicaptenzorg, herenboeren en omzien naar elkaar. Een 
nieuwe invulling van het boeren erf. Mijn rol: schrijven 
businessplan, analyses, adviseren over haalbaarheid.  

Rotterdam Hoogvliet 2019 - 2020 
De gemeente Rotterdam wil circa 20 locaties in de wijk 
Hoogvliet verkopen. Als procesbegeleider de vraag 
beantwoord hoe deze locaties kunnen zorgen voor impact in 
de wijk.   

Initiatief Haag & Hof en Het Lokaal 2015-2020 
Mijn “eigen” inwonersinitiatief in de gemeente Houten. Een 
plan en realiseren op de plek van een voormalige basisschool. 
Met o.a.: ontmoetingsruimte van de buurt, hofjeswoningen, 
duurzaam en participatie betekent meedoen 

Huisvesting arbeiders biologische boerderij 2022 
Een biologische boer wil op kwalitatief hoogwaardige en 
duurzame manier arbeiders huisvesten. Ik ben gevraagd te 
adviseren over de financiële haalbaarheid en de financiële 
businesscase op te stellen.  

Verkenning herontwikkeling Beverakker Houten 2022 
Een verkenning gericht op het benutten van kansen die voor de 
buurt ontstaan op het moment dat de basisschool verdwijnt.  
Hoe benut je deze kansen, is er plek voor CPO en hoe werk je 
samen met de corporatie? In een vernieuwende vorm van 
participatie de partijen en belangen inzichtelijk maken en concrete 
oplossingen bieden.  

Tiny Casade (via Platform 31) 2020-2021 
In opdracht van Platform 31 procesbegeleider van tijdelijke tiny 
houses in Waalwijk. Mijn rol was gericht op het helpen opzetten 
van de beheercoöperatie en het begeleiden van de 
woningcorporatie bij alle (vaak zakelijke) afspraken.  

Werkgroep wooncoöperaties Amsterdam 2019-2020 
De gemeente Amsterdam heeft van wooncoöperaties een 
speerpunt gemaakt. Om meer wooncoöperaties te 
realiseren is een actieplan gemaakt. Ik adviseer de 
werkgroep financiering over het vraagstuk: hoe ontzorgen 
we wooncoöperaties bij het financieren van de coöperatie?  

Planeconomie / zakelijk projectleider 2001-2018 
In dienst van gemeenten en adviesbureaus werkzaam als 
planeconoom en zakelijk projectleider. Van uitleglocaties tot 
transformatieprojecten.  
Rode draad: altijd verder gekeken en gehandeld dan de 
cijfers en gericht op samenwerking en maken van deals.  



 
 
 

• Duurzame gebiedsontwikkeling  
• Onderhandelen  
• Gedragspsychologie  
• Risicoanalyse en risicomanagement  
• Opleiding Projectcontrol  
• Communicatie, interactie en gesprekstechnieken  
• Schriftelijke communicatie  
• Grondzaken, grondbeleid en exploitatieplannen 
• Adviesvaardigheden 

Stichting Overhoop (bestuurslid)  
Bestuurslid van stichting Overhoop. Het doel van  de 
stichting is het bevorderen van maatschappelijke en 
diaconale activiteiten in Utrecht Overvecht. 
 
 
Stichting Het Lokaal (raad van toezicht) 
Stichting Het Lokaal beheert het buurthuis in project Haag & 
Hof en de twee sociale short-stay woningen.  

Bestuursactiviteiten 

Cursussen en trainingen 

Werkgevers 
2018 – heden Genoeg Ruimte  

Eenmanszaak op het grensvlak van 
zakelijk advies voor bouwprojecten, 
inwonersinitiatieven en sociaal 
ondernemerschap 

 

2011 – 2018 adviesbureau Urban Reality 
Financieel adviseur en zakelijk 
projectleider in gebiedsontwikkeling.  

 

2007 – 2011  gemeente Gouda 
 Adviseur planeconomie  
 

2004 – 2007 adviesbureau Stadinzicht 
 Adviseur planeconomie  
 

2002 – 2004 gemeente Vianen 
 Adviseur planeconomie` 
 

2001 – 2002 gemeente Haarlemmermeer 
Adviseur planeconomie (gedetacheerd) 


