Curriculum Vitae

Jos van Maarschalkerweerd

Werkervaring

Maarschalkerweerd Management BV.
Jos is oprichter en eigenaar van Maarschalkerweerd Management BV. De
focus ligt op project- en omgevingsmanagement voor de publieke sector.
Maarschalkerweerd Management BV bestaat inmiddels 10 jaar. In die periode zijn
de volgende projecten tot stand gebracht:
2015 – 2018
•
•
•
•
•

Omgevingsmanager voor het Saneringsprogramma MJPG
(Meerjarenprogramma Geluid) van Rijkswaterstaat
Programmamanager spitsmijden A9 en A27 voor Rijkswaterstaat
Omgevingsmanager - Landelijk Project Gevelisolatie Rijkswaterstaat
Adviseur markt diverse tenders: sluizencomplex IJmuiden, A7-A8
Adviseur Rijkwaterstaat voor tender ringweg Groningen

2008 – 2015
•

Profiel
Jos is een senior adviseur met bestuurlijke
ervaring met de focus op het publieke
domein. Mijn zijn brede deskundigheid
en ervaring is hij in staat om complexe
processen rondom projecten te faciliteren
en tegengestelde belangen met elkaar in
balans te brengen.
Jos heeft ongeveer 30 jaar gewerkt bij rijksen provinciale overheid. Als manager in
het beheer en onderhoud heeft hij ervaring
opgedaan in het aansturen van teams, het
overbruggen van tegenstellingen en heeft
hij het vermogen ontwikkeld om complexe
vraagstukken tot de essentie terug te
brengen. Zijn menselijke benadering maken
hem bij uitstek geschikt om te functioneren
op het grensvlak tussen opdrachtgever en
omgeving.

Contactgegevens

•
•
•
•

Spoedaanpak spitsstroken: Omgevingsmanager Spoedaanpak projecten bij
de realisatie van spitsstroken op de A4/A10, de A9 Velsen-Badhoevedorp
en de A9 Alkmaar-Uitgeest.
Omgevingsmanager Renovatie verkeerscentrale Noordwest Nederland
Omgevingsmanager Renovatie Velsertunnel
Omgevingsmanager Aanleg van 2 geluidsschermen in Zaanstad
Adviseur markt tenders A20; A4 Midden Delfland; Ruimte voor de Rivier;
N33 en SAA A1/A6.

Werkervaring
In dienstverband
2006 - 2008

Provincie Noord-Holland

Sectormanager beheer en onderhoud
Eindverantwoordelijk voor het goed functioneren van de provinciale
infrastructuur, w.o. (vaar)wegen, sluizen, bruggen, groen, viaducten, tunnels
en verkeersregelinstallaties. Met als onderdeel de wekelijkse advisering van de
gedeputeerde Verkeer en Vervoer.
Bijzonderheden:
•
Aansturing 2 sectoren vooruitlopend op samenvoeging
•
Het professionaliseren van de sector beheer en onderhoud
•
Totale personeelsomvang (incl. sector Netwerkbeheer) 150 personen met
een jaaromzet van 40 miljoen euro

Achternaam
Voornamen

van Maarschalkerweerd
Johannes Wilhelmus Maria

Adres		
		

Hobbemaplantsoen 31
1701 KD Heerhugowaard

2004 - 2006

Telefoon		
E-mail 		
Website		

+31 6 186 094 73
jos@zichtopinfra.nl
zichtopinfra.nl

Omgevingsmanager/directielid project 2e Coentunnel/Westrandweg
Als Omgevingsmanager Jos was verantwoorlijk voor de inpassing van het project
in de bestaande omgeving

Geboortedatum
Geboorteplaats
Nationaliteit

27 December 1953
Utrecht
Nederlander

Bijzonderheden:
•
ontwikkeling veiligheidsplan voor de 2e Coentunnel in nauwe samenwerking
met politie, brandweer, andere hulpdiensten en het bevoegd gezag.

In deze jaren heeft Jos vooral ervaring opgedaan met de politieke en bestuurlijke
aspecten van het werkveld verkeer en vervoer.
Omgevingsmanager Rijkswaterstaat

Vaardigheden

2000 - 2004

•
•
•
•
•
•
•

Eindverantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de snelwegen
rondom Amsterdam en Schiphol, incl. 3 verkeerstunnels. Beheertechnisch en
onderhoudstechnisch een district met een maatschappelijk groot afbreukrisico,
gelet op de fileproblematiek op die autosnelwegen. De personele omvang bedroeg
85 personen en een jaaromzet van 35 miljoen euro.

Creatieve coordinator,
Stakeholder sensitief,
Overtuigingskracht,
Doorzettingsvermogen,
Oog voor het algemene belang,
Realitisch
Praktisch

Nederlands
Engels
Frans
Duits

Moedertaal
Goed
Goed
Goed

Computervaardigheden
•
•
•
•

Dienstkringhoofd Noordzeekanaal

Eindverantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het grootste ‘natte’
district in Nederland. Het district heeft het beheer van het Noordzeekanaal tussen
Amsterdam en IJmuiden incl. het grootste gemaal van Nederland en IJmuiden en
daarmee het kwantitatieve waterbeheer. Het district had 100 medewerkers en een
jaaromzet van 20 miljoen euro

Talen
•
•
•
•

1995 - 2000

Dienstkringhoofd Amsterdam

Microsoft Office (Outlook, Word,
PPT, Excel)
Prince2
Gateway review methodology
Relatics / System Engineering

1988 - 1995
		

Rijkswaterstaat Zeeland, hoofd Dienstkring Zeeuwsch 		
Vlaanderen

1986 - 1987

Rijkswaterstaat Opleiding tot Dienstkringhoofd

1982 - 1986

Rijkswaterstaat Utrecht, hoofd Technische Dienst

1978 - 1982

Rijkswaterstaat Sluizen en Stuwen, tekenaar/ constructeur

1977 - 1978

Ballast Nedam, tekenaar/ constructeur

Opleiding
Interesses
•
•
•
•

Tennis
(Zaal-) Voetbal
Reizen
Literatuur

1986 - 1987

Interne bedrijfsopleiding tot districtshoofd, Rijkswaterstaat

1980 - 1982

Post-HTO milieukunde, Den Bosch

1972 - 1976

Hogere Technische School, civiele techniek, Utrecht

1966 - 1972

HBS-B, Bonifatiuscollege, Utrecht

Nevenactiviteiten
2017 - Heden

Hoofdredacteur van het GWW-magazine OTAR

1998 - 2017

Redactieadviescommissielid GWW-magazine OTAR

2018		

Artikelen OTAR:
•
Bouwagenda: Grote vervaningsopgave 2020-2040
•
Hoogwaterbeschermingsprogramma Limburg
•
Versterking Waddenzeedijk Texel
•
Uitbreiding sluis Eefde
•
Kustgenese 2.0
•
Nieuwe sluis Terneuzen
•
Balgstuw Ramspol
•
Risicogestuurd Beheer en Onderhoud

