Curriculum Vitae
Naam

drs Peter Prak

Geboortejaar

1967

Burgerlijke staat

gehuwd, 3 kinderen

Woonplaats

Noordlaren (Groningen)

Telefoon

06 – 388 211 62

e-mail:

prak@cooperfeldman.nl

website:

http://nl.linkedin.com/in/peterprak/

SPECIALITEIT
Een daadkrachtige projectmanager en enthousiaste aanjager op snijvlak van ruimtelijke ontwikkeling
en maatschappelijk belang. Ontwikkelt beleid, kansen, projecten en teams. Door ruime ervaring kan
het maximale uit tegengestelde aspecten worden gehaald als:
•

Kwaliteit, planning, tijd, geld en proces

•

zakelijkheid en creativiteit, commercieel gevoel en maatschappelijk belang

•

de diverse sectorale belangen (energie, infra en verkeer versus economie, wonen, water,
financiën, ecologie, openbare ruimte, onderhoud en beheer)

•

schaalniveaus: (strategisch, tactisch en operationeel, bestuurlijk en inhoudelijk)

•

rollen (projectleider, aannemer, lijnmanager, bestuurder, ambtenaar, omwonende,
bezwaarmaker, politicus, ondernemer, medewerker, leidinggevende)

•

professionaliteit en menselijke ontwikkeling

OPLEIDING o.a.
•

Universiteit Nyenrode, Ontwikkelingsprogramma HMP (‘04-‘05)

•

Diverse cursussen op gebied van projectmanagement-, scenario-bouw, presentaties,
adviesvaardigheden

•

Economische Geografie, Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen Groningen (‘86-‘’92).

•

Regionale Economie Erasmus Universiteit Rotterdam (’90)

•

Land Management, University of Reading, UK (’89)

OPDRACHTGEVERS.
Gemeentes:

Almere, Amersfoort, Amsterdam, Den Haag, Groningen,
Hoogezand-Sappemeer, Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht, Zwolle,

Provincies:

Groningen, Friesland, Utrecht, Overijssel

Ministeries:

I&M, Regionale Directies RWS en (voorheen), VROM, Landbouw
Natuur & Visserij, Financiën

Waterschap:

Waterschap Hollandse Delta

PPS:

Ontwikkelingsbedrijf Vathorst, Bureau Meerstad, Bureau de
Zuidlanden, Projectbureau Haren

WERKGEVERS
• Cooper Feldman, vestigingsleider Noord (‘08 – heden)
• Bureau Meerstad, Manager Gebiedsontwikkeling (’06-’08).
• Heijmans, Ontwikkelingsmanager Noord-Nederland (’02-’06 wrv. ’04-’06 gedetacheerd bij Meerstad)
• Ontwikkelingsbedrijf Vathorst, Projectmanager (’99-’02)
• KPMG-Metrum, projectmanager/gebiedsontwikkelaar (’98-’99), full time gedetacheerd bij Vathorst
• TNO INRO, projectmanager, onderzoeker/adviseur (’92-’98)
VAARDIGHEDEN
•

analyseren en structureren

•

ontwikkelen, schrijven en implementeren van beleid en visie en van projectplannen en planningen

•

enthousiasmeren communiceren en verbinden tussen de diverse vakgebieden en disciplines en
dit vervolgens snel en scherp vastleggen in controleerbare afspraken

•

organiseren, plannen, presenteren en voorzitten

•

zakelijk denken, financieel maken, onderhandelen en aanjagen

•

netwerken aanleggen en onderhouden

•

hard werken maar kalm en respectvol blijven

•

bouwen aan teams en helpen ontwikkelen van teamleden

PROJECTEN (o.a.)
•

Dijkverhogingen en verleggen persleiding, Waterschap Hollandse Delta, Ridderkerk

•

Vinex Stadshagen Zwolle, projectleiding o.a. verkeer, energie, duurzaamheid, Grex, planning en
capaciteit en aansturing civiel techniek en deelprojectmanagers, duurzaamheid, contractvorming.
Adviseur van 2 wethouders. O.a. begeleiding van het politiek-bestuurlijk lastige proces van ‘’de
knip van Stadshagen’’

•

PPS Meerstad, projectleiding o.a. verkeer en infra, energie, duurzaamheid, Masterplan, Grex,
planning van projecten en capaciteit en aansturing deel-projectmanagers,
grondprijsonderhandelingen, ontwikkelingsstrategie en duurzaamheid (2004-2008).

•

PPS Leeuwarden de Zuidlanden, Team Planontwikkeling, onder andere nieuw energie-systeem
en nieuwe BRM constructie o.b.v. percelenregeling (2005-2007)

•

PPS Amersfoort Vathorst, coördinerend projectleider van o.a. verkeersstructuur, op/afritten A1,
realisatie eerste Vinex NS-station, knooppunt Hoevelaken, waterstructuurplan, energiesysteem
Vathorst, ecologieplan, vergunning-overleg met gemeente, provincie en waterschap (1998-2002)

•

Evaluatie afwegings- en besluitvormingsproces MIT, TNO opdracht Ministerie V&W (1996)

•

Contra-expertise busbaan trace Breda, TNO opdracht gemeente Breda (1996)

•

Onderzoek Publiek Private Financiering van Hoge Snelheidsstations, TNO opdracht van
Ministerie van Financiën en Verkeer & Waterstaat, gezamenlijk met NIB-Consult (1997)

•

Onderzoek Dynamisch Verkeersmanagement, TNO opdracht van Ministerie V&W (1997)

•

Onderzoek Verkeersongevallen systematiek, TNO opdracht Rijkswaterstaat gezamenlijk met
SWOV (1996)

•

Onderzoek Publiek-private financiering Randstadgroenstructuur TNO opdracht van
Ministerie LNV (1996)

HOBBIES & INTERESSES
- gezin
- lezen
- fotograferen
- sporten (schaatsen, hardlopen, tennis, skeeleren, fietsen)
- natuur (o.a. vogels, vissen, vlinders)
- muziek spelen (piano) en luisteren
- klussen (hout: meubels, kasten, schuren)
- humor

