Curriculum Vitae
Personalia
naam
adres

: ir. B.C. van Holland MRE (Erna)
: Frederik van Eedenplein 17
5611 KT Eindhoven
telefoon
: 06-41522830
e-mail
: info@cob-web.nl
website
: www.cob-web.nl
geboortedatum : 26 januari 1964
geboorteplaats : Nijmegen
burgelijke staat : samenwonend

Opleiding
1981
1988
1994

Diploma Atheneum B, Boymans College te Helden-Panningen
Diploma Bouwkunde Technische Universiteit Eindhoven
Afstudeerproject: Zevental klinieken en een ziekenhuis in Mali, West-Afrika
Diploma Vastgoedkunde Post Doctorale Opleiding Universiteit van
Amsterdam

Werkervaring
1988-1990
1990-1992
1992-1994
1994-1995
1995
1996-1998
1999
1999-2000
2001
2002
vanaf
sept 2002

assistent-projectmanager Brink Groep BV te Tiel
projectmanager en hoofd projectbureau Brink Groep BV te Eindhoven
projectmanager Ingenieursbureau Stevens en Van Dijck BV te Zoetermeer
projectmanager Amstelland Vastgoed BV te Eindhoven
detachering als projectmanager bij NBM-Amstelland Projektentwicklung &
Immoblien GmbH te Berlijn
project – en ontwikkelingsmanager Amstelland Vastgoed BV te Eindhoven
hoofd Afdeling Investeringen woningcorporatie Stichting Trudo te Eindhoven
ontwikkelingsmanager IBC Vastgoed te Best
adjunct-directeur voor IBC Vastgoed regio Zuid-Nederland vanaf april adjunctdirecteur Heijmans IBC Vastgoedontwikkeling regio Oost-Nederland
programma manager stedelijke vitalisering Amstelland Ontwikkeling
Innovatienetwerk
eigen bedrijf als procesmanager Stedelijke Vernieuwing onder de naam COB-WEB
advies stedelijke vernieuwing

Curriculum Vitae B.C. van Holland

1

Relevante cursussen en bestuurservaring
1992-1994
1994-1995
2001
2003
2006 en 2009
2009 - 2013
2016 -

voorzitter Ondernemingsraad Brink Groep
secretaris Bouwnetwerk (Vrouwen in de Bouw)
Cursus Wijk op de Schop (NIROV)
Cursus Ruimtelijke Regie (UvA en Academie van Bouwkunst
Amsterdam)
Stadswijkstudies door Trancity
Bestuurslid Brabant Academy
Bestuurslid Stichting Stadvershalen Eindhoven

Projecten COB-WEB advies (zie ook website www.cob-web.nl)
•

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

In opdracht van AM Wonen als procesmanager optreden namens deze organisatie in een
samenwerking met twee corporaties en de gemeente bij de herstructurering van Malberg
(na-oorlogse wijk) in Maastricht
In opdracht van Projectbureau Hart van Zuid in Hengelo (samenwerking van gemeente en
Van Wijnen Groep NV) de rol van projectleider Woonstad voor de ontwikkeling van ongeveer
1000 woningen in de herontwikkeling van de voormalige Storkterreinen in Hengelo (Ov) en in
2008 de actualisatie van het Masterplan Hart van Zuid
In opdracht van Volkshuisvesting Arnhem voorzitten van identiteitssessies voor de
herstructurering van Malburgen te Arnhem
In opdracht van de IJsselsteinse Woningbouwvereniging als procesmanager leiden van de
wijkvernieuwing van IJsselveld-Oost en tot een samenwerking komen met de gemeente om
de realisatie ter hand te nemen
Begeleider van studenten TU/e Bouwkunde en Erasmus bij hergebruik van industriële
gebouwen bij een vijftal projecten: de kanaalzones van de 5 Brabantse steden (Industrial
Waterfronts).
Moderator van een van de bijeenkomsten ELIR (European Laboratory Industrial Reuse (ELIR)
2011: Giving Lustre to the Rust), voor TU/e
Tutor van Poolse studenten in het kader van het uitwisselingsproject Transformatie met de
zusterstad van Eindhoven, Białystok, Polen
Dagvoorzitter van diverse bijeenkomsten i.o.v. de NIROV, Leefstijlen en Woonmilieus en
Woonfoyer SVH, Kei-centrum, Futura
In opdracht van projectbureau Hart van Zuid (een samenwerking tussen gemeente Hengelo
en Van Wijnen) het Masterplan voor dit gebied actualiseren.
In opdracht van gemeente Hof van Twente maken van de Strategische Visie 2030
Coachen van projectontwikkelaar bij Woonpartner te Helmond en Singelveste/Allee Wonen
te Breda.
Procesmanager wijkvernieuwing Oranjewijk te Veghel in opdracht van gemeente en
corporatie (300 naoorlogse woningen)
Projecten in het kader van het verspreiden van kennis en ervaring van Nederlandse sociale
woningbouw: 1500 woningen in Osijek, Kroatië en 15.000 woningen in Marikana, Zuid Afrika
voor Nederlandse corporaties.
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coördinator Leergang Projectontwikkeling voor de vereniging van Nederlandse
projectontwikkelaars (Neprom) (nog lopend)
Procesmanager van de herontwikkeling, strategisch adviseur en voorzitter van het
supervisieteam van het bedrijventerrein Strijp R in Eindhoven naar een nieuw en werklocatie
in opdracht van Amvest (nog lopend)
Vanaf 2012 Lector module Projectontwikkeling MUAD (Master Urban and Area
Development) (nog lopend)
Vanaf september 2012 programmamanager NRP Academie voor NRP (Stichting Nationaal
Renovatie Platform) (nog lopend)
Met een multidisciplinair team vervaardigen van stedenbouwkundig en landschappelijk
raamwerk voor Kanalen Eiland Noord Noord in Utrecht voor Mitros (2013-2014)
Vanaf 1 juli 2013 – 31 december 2014 algemeen manager NRP
Vanaf 1 januari 2015 hoofdredacteur Renda (nog lopend)
Lid van Raad van Advies van Raed en Daed (2015)
Lid van Raad van Advies van Atelier to the Bone (2016)
Ondersteuning van gemeente Nijmegen bij de herontwikkeling van de Waalkade: participatie
met de stad en met de ingekomen ideeën verwerken tot scenario’s (2015 en nog lopend)
Moderator van een weeklang bijeenkomsten over componentrenovatie, eindigend in de 24
uur van in opdracht van Woonbedrijf (2016)
Moderator van de pressure cooker bijeenkomst over de toekomst van verzorgingstehuis ’t
Seghe Waert in Zoetermeer in opdracht van Vidomes (2016)
Diverse rollen als moderator, dagvoorzitter en spreker.

Hobby’s
reizen in binnen- en buitenland (met name stedenbouw, architectuur en landschap),
correspondentie, lezen, wandelen, tango dansen, fotografie.
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