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Persoonlijk profiel

Ik ben een open, gedreven en energieke teamspeler die houdt van uitdaging. Ik beschik over een 
brede kennis en ervaring, een sterk ontwikkeld analytisch vermogen en heb een goed gevoel voor 
belangen. Mijn creatieve geest, lef en doorzettingsvermogen helpen mij de juiste weg te vinden om 
projecten van de grond te krijgen. Ik geloof dat de som meer is dan de delen en dat win-win situaties 
uitgangspunt zijn voor een succesvolle samenwerking. Mijn passie ligt in het werken aan projecten, 
waarbij tegelijkertijd oog is voor een toekomstbestendige economie, ecologie en samenleving.

Werkervaring

2012 – heden: Eigenaar michael kok concepts
Vanuit michael kok concepts werk ik aan projecten en ontwikkel ik toekomstbestendige concepten op
het grensvlak van ruimte, economie en samenleving. Hieronder een overzicht van projecten die ik 
onder michael kok concepts uitvoer/heb uitgevoerd:

2017 – heden: Initiatiefnemer ontwikkeling concept Landschapversterkers
2017 – heden: Projectleider planfase Landschapkamers te Hezingen
2017: Opsteller haalbaarheidsonderzoek Landschapkamers te Hezingen
2016 – 2017: Coördinator vergunningverlening en plaatsing pilot Landschapkamer te Nutter.
2015 – heden: Projectleider participatieproject Landschaphotel. In samenwerking met Droste’s
Twente, Landschap Overijssel, andere gebiedspartijen en de overheid werk ik aan de verdere 
ontwikkeling en realisatie van het concept Landschaphotel. Deelprojecten van het 
participatieproject: 

- Opstellen ondernemingsplan, exploitatiebegroting en financieringsplan;
- Onderzoek naar ruimtelijke inpassing van het hotelconcept;
- Ontwikkeling gebiedsconcept rond het Landschaphotel.

2014-2015: Procesbegeleider ontwikkeling Landschapsbelevingscentrum. In samenwerking 
met onder andere Stichting Surplus, Natuurmonumenten, Wonderryck en een 
projectontwikkelaar gewerkt aan een plan voor een multifunctioneel 
Landschapsbelevingscentrum.
2013 – 2014: Coördinator ontwikkeling gebouwconcept ‘LandschapLodge’. In samenwerking 
met bouwgerelateerde bedrijven en kennisinstellingen, Natuurmonumenten en Droste’s 
Twente gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw gebouwconcept, waarvan de eerste 
toepassing een autarkische hotelkamer is, die off grid midden in het Landschap geplaatst kan 
worden.
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2013-2014: Begeleider twee afstudeeronderzoeken studenten Saxion Hospitality Business 
School (onbezoldigd). De onderzoeken waren gericht op de maatschappelijke waarde en de 
marketing voor het concept Landschaphotel.
2013: Opsteller businesscase voor het concept Landschaphotel in samenwerking met Droste’s 
Twente.
2013: Begeleider onderzoek studenten Wageningen University & Research (onbezoldigd). 
Onderzoek naar nieuwe verdienmodellen passend in het Twentse coulisselandschap.
2012: Projectleider ontwikkeling concept voor een duurzaam en innovatief hotelconcept voor 
Stichting ‘DiT!L’ in samenwerking met diverse partijen.

2008 – 2012: Yacht / Projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling
In mijn periode bij Yacht heb ik de volgende opdrachten uitgevoerd:

2011 – 2012: Yacht / Ontwikkelaar innovatief toeristisch concept (eigen initiatief)
Ontwikkeling van een concept waarin toerisme, innovatie en plattelandsontwikkeling 
samengaan met onder andere als doelen versterking van het platteland en Twente op de kaart 
zetten als zowel toeristische en innovatieve regio.
2009 – 2011: Prorail / Procesleider Planologie

- Afstemmen met diverse overheden over ruimtelijke inpassing van spoor- en 
stationsprojecten;

- Verantwoordelijk voor ruimtelijke procedures;
- Adviseren inzake omgevings- en milieuaspecten;
- Aansturen van stedenbouwkundige en ingenieursbureaus.

2009 – 2010: Yacht / Onderzoeker gevolgen demografische ontwikkelingen
Onderzoek bij de Twentse gemeenten door middel van interviews en literatuuronderzoek naar 
de gevolgen van en de aanpak van demografische veranderingen op de ruimtelijke 
ontwikkelingen bij de Twentse gemeenten.
2008 – 2009: Gemeente Haarlemmermeer / Beleidsmedewerker verkeer- en milieuonderzoek

- Integrale advisering inzake milieu- en duurzaamheidsaspecten bij bestemmingsplannen, 
structuurvisies en ruimtelijke ontwikkelingen;

- Adviseren bij ruimtelijke projecten aan bestuurders;
- Overleg met betrokken partijen bij gebiedsontwikkeling;
- Aansturen van milieuonderzoeken en beoordelen van onderzoeksrapporten;
- Schrijven van milieubeleidsnota’s.

2006 – 2008: SIGHT Ruimte en Milieu / Projectleider / adviseur
Projectleider / adviseur ruimtelijke inrichting en milieu bij SIGHT adviseurs voor milieu en landschap. 

- Adviseren over milieuaspecten bij (binnenstedelijke) gebiedsontwikkelingen;
- Aansturen van werkzaamheden/onderzoeken in RO-procedures;
- Opstellen van ontwikkelingsvisies;
- Procesbegeleiding bij diverse projecten op grensvlak van milieu en ruimtelijke ordening;
- Product- en conceptontwikkeling.
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2000 – 2006: Het Milieu Consort / Projectleider / adviseur
Projectleider / adviseur bij Het Milieu Consort te Rotterdam.

- Begeleiden van (milieu)vergunningentrajecten en RO-procedures;
- Aansturen milieukundige haalbaarheidsonderzoeken;
- Ontwikkelen van milieumanagementsystemen;
- Uitvoeren van duurzaamheidsscans;
- Uitvoeren van energiebesparings- en afvalpreventieonderzoeken.

1998 – 1999: Medewerker HSSE en Operations Support BP Oil Terminal Amsterdam

1997 – 1998: Procestechnoloog ontwikkelingslaboratorium Bammens Groep Maarsen

Opleidingen
1999 - 2000
Master of Environmental Business Administration, Centrum voor Schone Technologie & Milieu van de
Universiteit Twente
1991 - 1995
Chemische Technologie, Hogeschool Enschede
1989 - 1991
Chemische Technologie, Universiteit Twente
1987 - 1989
VWO, RSG Amersfoort
1982 - 1987
HAVO, RSG Amersfoort

Cursussen
2006 -2012: Diverse interne cursussen op het gebied van ruimtelijke ordening
2008: Milieu in ruimtelijke plannen (Geoplan)
2007: Gebiedsontwikkeling (Geoplan)
1997: Milieumanagement in bedrijven (Open Universiteit)

Nevenactiviteiten
2012-heden: bestuurslid Stichting ‘Duurzaam innovatief Twents! Landschaphotel’
2004-2008: districtscommissielid Amsterdam van Vereniging Natuurmonumenten
1996: reis door Zuidoost Azië
1992-1993: bestuurslid studievereniging Maghysterium

Hobby’s
Fietsen, wandelen, tennis, voetbal, skiën, lezen, natuur, tuinieren, reizen.
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