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Ik heb meer dan twaalf jaar ervaring in het succesvol managen van 

complexe projecten in een professionele organisatie onder druk van 

deadlines en hoge eisen van klanten. Daarnaast heb ik de voorbije 

jaren de projectbeheersing van dergelijke complexe projecten ont-

wikkeld, geïmplementeerd en verbeterd. Om dit succesvol te doen, 

moet je hoge kwaliteit nastreven, proactief zijn, goed kunnen commu-

niceren (mondeling en in schrift) met verschillende niveaus van me-

dewerkers (binnen het projectteam en van de klant) en alle (veelal 

politiek gedreven) deadlines halen. Hierbij hanteer ik basis principes 

als meer commercieel denken en handelen en het nastreven van 

meer transparantie om het management van mijn opdrachtgevers 

beter onderbouwde keuzes te laten maken zodat zij meer invloed op 

hun bedrijfsvoering kunnen uitoefenen, waarmee de prestaties van 

de organisatie verbeteren.

De Praktijk Consulting B.V.
Eigenaar/adviseur

Adviesbureau in het ruimtelijk domein opgericht samen met mijn com-

pagnon Martijn Nab.

Projecten Geoffry Kneppers o.a.:

• Financieel directeur a.i. van een gebiedsontwikkelingsorganisatie: 

waarnemen portefeuille financiën tot de aanstelling van de nieuwe 

directeur en overdracht van dossiers (tijdelijk 5 maanden)

• Advisering samenwerking 7 internationale hoofdstedelijke televisie-

omroepen (overeenkomst, financieel kader, business case)

Deloitte Real Estate Advisory 
Senior Manager

Ruime ervaring als projectleider met advisering over vastgoedvraag-

stukken voor verschillende opdrachtgevers. 

PROFIEL

WERKERVARING
oktober 2014 - heden

2002 – september 2014
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Financieel economische advisering met een strategisch perspectief, 

risicomanagement en project control/projectbeheersing bij ruimtelijke en 

gebiedsontwikkelingsprojecten en publiek private samenwerkingsverban-

den. Ik ben werkzaam geweest voor gemeenten, woningcorporaties, 

private ondernemingen en provincies.

Selectie relevante projectervaring:

• Project- en procesmanagement bij ruimtelijke opgaven

• Sparringpartner van directies van uiteenlopende organisaties

• Projectmanager van meerdere projecten tegelijk

• Advisering over business cases voor ruimtelijke projecten

• Advisering over risicomanagement

• Advisering over en implementatie van rapportages en P&C-producten 

bij ruimtelijke projecten

• Advisering over project control en projectbeheersing

• Advisering overheden en marktpartijen over ontwikkelstrategieën

• Advisering (publiek-private) samenwerkingsconstructies 

• Advisering inrichting en vormgeving (PPS) projectorganisaties

• Second opinion grootschalige vastgoedopgaven en grondexploitaties

• Begeleiding bij verschillende mediation en bindend advies procedures

Technische bestuurskunde (ir.)
Technische Universiteit Delft, Faculteit Techniek Bestuur en Management

Afstudeerrichting: Beleidskunde/management & Organisatie

Nederlands (moedertaal)

Engels (goede zakelijke beheersing), Duits (basis)

Bij de totstandkoming van de volgende publicaties heb ik een be-

langrijke rol gespeeld:

‘Gemeente Governance, Projecten in Control’ (2011), Publicatie van 

Deloitte over het verkrijgen en behouden van project control bij ruim-

telijke en gebiedsontwikkelingsprojecten.

Commercieel Ingenieur in Werktuigbouwkunde (ing.)
Haagse Hogeschool

Project Finance, Amsterdam Institute of Finance 

Inzicht in invloed, Bureau Zuidema

Interne en externe trainingen Deloitte gericht op ontwikkeling vaardig-

heden

1999 – 2002 

taal

publicaties

1995 – 2002 

cursussen
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‘Een wijde blik verruimt het denken. Gebiedsontwikkeling in vijf Euro-

pese landen en de toekomst van gebiedsconcessies in Nederland’ 

(2009), Publicatie van Habiforum, NederLandBovenWater en Deloitte.

Diverse kleinere artikelen in vakbladen.


