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Technische planologie, Rijksuniversiteit Groningen, 2004
Civiele techniek, Technische Universiteit Delft, 2000, propedeuse

Typering:

Maarten is een veelzijdige en breed geïnteresseerde projectleider. Hij kan het overzicht
houden, met een goede inschatting van kansen voor verbindingen met andere thema’s en
domeinen in projecten. Hij blijft altijd positief ingesteld, is flexibel en legt altijd verbindingen
tussen verschillende schaalniveaus. Hij wekt daarbij het vertrouwen van alle verschillende
betrokkenen in een project, blijft rustig, kan mensen op hun gemak stellen en kan de zaken
met het juiste gevoel en humor benaderen. Het is voor hem belangrijk de kennis die in
projecten wordt opgedaan zo veel mogelijk te verspreiden en te verbinden met andere
praktijken.

Werkervaring
2015-heden

Platform31, Den Haag
Projectleider ruimte en economie
Gericht op ruimtelijke projecten, met een raakvlak naar andere domeinen. Zijn interesse gaat
uit naar de ruimtelijke trends, gericht op wisselwerking tussen verschillende schaalniveaus.
Selectie van thema’s: gezondheid en ruimte, klimaatadaptatie, verbinding stad en platteland,
Omgevingswet, regionale energietransitie, verstedelijkingsopgaven, klein wonen. Binnen
deze thema’s verschillende typen projecten: leerkringen/community of practices,
onderzoeken, bijeenkomsten, ontwikkeling tools. Het doel van de projecten is gericht op het
ontwikkelen van kennis en/of het delen van kennis. Het schrijven van publicaties, artikelen,
nieuwsberichten en blogs behoort hierbij tot de kern van de werkzaamheden.

2007-2015

Rho adviseurs voor leefruimte (tot 1 juli 2013: RBOI), Rotterdam en Middelburg
Projectleider ruimtelijke planvorming (vanaf 1 januari 2010)
Adviseur ruimtelijke planvorming (tot 1 januari 2010)
Advisering over ruimtelijke besluitvorming, ruimtelijk instrumentarium, (milieu)aspecten,
afweging van belangen, processen in gebiedsontwikkeling, communicatie met
belanghebbenden. Advisering altijd sterk vanuit inhoudelijke kennis. Betrokken geweest bij
diverse grootschalige en kleinschalige gebiedsontwikkelingen verspreid over heel Nederland.

2004-2007

Intraval, Groningen
Sociaal-wetenschappelijk onderzoeker
Betrokken geweest bij onderzoeken op het gebied van leefbaarheid, verslaving, welzijn en
jeugd. Onder andere bij: belevingswaardenonderzoek Ruimte voor de Rivier; thermometer
binnenstad Groningen; onderzoek dak- en thuislozen Venray; monitor veiligheid Rotterdam.
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