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Ruben Beens
Thomas a Kempisstraat 29b
8021 BH Zwolle
0627046210
rb.consilium@gmail.com
8 oktober 1994
Genemuiden

Opleidingen
09-2012 tot 06-2016

HBO Ruimtelijke Ordening & Planologie
Saxion Hogescholen, Deventer
Tijdens de studierichting Ruimtelijke Ordening en Planologie heb ik geleerd hoe
ik een vitale stedelijke en landelijke samenleving plan en inricht. Ik heb veel
gebieds- en beleidskennis opgedaan van relevante terreinen zoals stedenbouw,
economie en duurzaamheid en vakken als stadsgeografie, stadssociologie en
ontwerpen gevolgd. Ook heb ik dingen geleerd over de financiële kant van het
maken en uitvoeren van (bestemmings)plannen en over de juridische regels die
in Nederland gelden.
•

09-2016 tot 11-2018

Klik hier voor mijn afstudeerscriptie

Master Socio-Spatial Planning
Rijksuniversiteit, Groningen
Ik heb de Engelstalige master Socio- Spatial Planning afgerond. Tijdens deze
master staat de ‘menselijke factor’ in de ruimtelijke ordening centraal en wordt
geleerd hoe hier binnen de planologie mee kan worden omgegaan. Dit sociale
aspect van het vakgebied heeft altijd mijn interesse gewekt, vandaar dat ik mij
hierin heb gespecialiseerd.
•

Klik hier voor mijn afstudeerscriptie

Werkervaring
01-2017 tot 04-2020

Witpaard BV
Tijdens mijn studie ben ik begonnen met werken bij Witpaard BV in
IJsselmuiden. Witpaard is een adviesbureau op het gebied van stedenbouw,
landschap en ruimtelijke ordening. Ik wekte daar als adviseur RO & Stedenbouw
voornamelijk aan bestemmingsplannen, maar ook andere ruimtelijke- en
stedenbouwkundige opdrachten. Momenteel huurt Witpaard B.V. nog met
regelmaat in voor verschillende projecten vanuit mijn eigen bedrijf. Hieronder
een greep uit de projecten waaraan ik heb gewerkt bij Witpaard BV.
•

•

•
•
•

12-2018 tot heden

Het Kleine Veer Dalfsen
o Klik hier voor het bestemmingplan
o Klik hier voor het project
Agnietenlocatie Zwartsluis
o Klik hier voor het bestemmingsplan
o Klik hier voor het project
Het Buyten Wijthmen
o Klik hier voor het project
Locatiescan Provincie Overijssel
o Klik hier voor een artikel over dit project
Veegplan buitengebied Staphorst
o Klik hier voor het veegplan

RB Consilium
Eind 2018 heb ik na het behalen van mijn masterstudie mijn eigen bedrijf
opgericht. Met als doel om zelf aan de slag te gaan met eigen opdrachten die ik
leuk vind. Vanuit dit bedrijf laat ik mij inhuren voor verschillende opdrachten op
het gebied van planologie en stedenbouw. Verder kan ik de begeleiding van
gebiedsontwikkelingsprocessen verzorgen. Hieronder de opdrachtgevers en
projecten waar ik voor werk.
Stichting Knarrenhof (12-2018 – heden)
Na de contacten die ik heb gelegd vanuit mijn afstudeeronderzoek van mijn
master verricht ik wekelijks werkzaamheden voor Stichting Knarrenhof. Ik werk
daarmee in het proces van initiatief tot realisatie van Knarrenhof door heel het
land. Mijn expertise ligt daarbij vooral in het planologische aspect, maar ik hou
mij verder ook bezig met allerlei andere zaken binnen de organisatie.
Project Molensloot Vijfhuizen (03-2019 – heden)
In opdracht van Dos Hombres B.V. werk ik aan de ontwikkeling van project
Molensloot Vijfhuizen. Op een mooie locatie in Vijfhuizen maken we samen met
de geïnteresseerden een plan.

Vaardigheden
•
•
•

DeztaPlan
Adobe Illustrator
Adobe InDesign

Publicaties
•
•

Water Governance (tweede editie, jaargang
2017, pagina 51, 52 & 53)
Aedes-Actiz – KCWZ (Nieuwe woonvormen
ouderen vragen ander grondbeleid
gemeente)

