Koen Westrik | Referentielijst management
Gedelegeerd opdrachtgever voor twee projecten van het Milieu&Mobiliteits-programma
Utrecht fietst (Leidseweg fietsstraat en de spoorwegonderdoorgangen 2e Daalsedijk Cartesiusdriehoek), vijf projecten van het M&M-programma Verkeersonveilige situaties
2e tranche (Kapteynlaan, Wilhelminalaan, Koekoekstraat, De Lessepsstraat,
Maartvlinder) en twee projecten voor de dienst Realisatie Economische Ontwikkeling
(Sportpark Zuilen en Meerndijk). Investering € >30 miljoen.
Als Projectmanager ingehuurd door Het Projectmanagementbureau (PMB) van de
gemeente Utrecht.
Eindverantwoordelijk naar bestuur gemeente Utrecht en omgeving. (2015 – heden)
Projectmanager LRAU Advies + Daadkracht, partners in samenwerking aan ruimtelijke
ontwikkelingsprojecten om plekken beter te laten functioneren.
Verantwoordelijk voor de transitie van de ambitie voor recreatiegebied Salmsteke aan
de Lek naar een projectopgave, opstellen van het beslisdocument voor/in opdracht
van Recreatieschap Stichtse Groenlanden/ Recreatie Midden-Nederland,
Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Provincie Utrecht,
Staatsbosbeheer, gemeente Lopik. (2017 - heden)
Projectmanager in het project HOV-Zuidradiaal gemeente Utrecht in de fase Voorlopig
Ontwerp. Investering ca. € 100 miljoen.
Als Projectmanager ingehuurd door Stadsingenieurs van de gemeente Utrecht.
Verantwoordelijk voor het maaiveldontwerp door Stadsingenieurs en externe
adviseurs. (2013 – 2014)
Interim Programmamanager Uitvoering Toekomstvisie Landgoed Amelisweerd. Als
Projectmanager ingehuurd door Stadsingenieurs van de gemeente Utrecht.
Verantwoordelijk voor het vertalen van de visie naar een veelvoud aan projecten,
samen met verschillende diensten en externe partijen. (2013 – 2014)
Projectmanager voor de herontwikkelingsopgave Sint Jacobsstraat, nieuw
centrumgebied Utrecht, in de fase Voorlopig Ontwerp, Definitief Ontwerp en Bestek,
Aanbesteding en Gunning.
Projectmanager voor de herinrichting van de openbare ruimte Talmalaan e.o., Utrecht,
in de fase Functioneel Ontwerp.
Projectmanager voor de herontwikkeling van het park THEMA Overvecht, Utrecht, in
de fase Definitief Ontwerp en Bestek, Aanbesteding en Gunning.
Eindverantwoordelijk voor de ingenieursdiensten van Stadsingenieurs. (2013 – 2014)
Procesbegeleiding in het project HOV-Zuidradiaal gemeente Utrecht in de fase
Functioneel Ontwerp.
Verantwoordelijk voor het uitlijnen van de projectorganisatie van het
Ingenieursbureau. Reflecteren op het werkproces en de opgave van de
projectmanager. (2011 – 2013)
Projectmanager namens Ingenieursbureau gemeente Utrecht voor de
gebiedsontwikkeling en herontwikkelingsopgave Centrumplan De Meern.
Eindverantwoordelijk voor de ingenieursdiensten van Stadsingenieurs. Reflecteren op
het werkproces van de projectmanager van StadsOntwikkeling. (2008 – 2014)
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Projectmanager voor de haalbaarheidsstudie van vier varianten voor extra
inlaatcapaciteit voor de Kromme Rijn.
Projectmanager voor het toekennen van streefbeelden voor het oppervlaktewater in
de gemeente Oldambt.
Eindverantwoordelijk voor de adviesdienst van Tauw. (2011)
Procesmanager voor het oprichten van het Water Lifestyle Centrum Eindhoven,
onderdeel van Dutch Delta Design 2012.
Verantwoordelijk voor het vormgeven van het gemeenschappelijke doel van gemeente
Eindhoven, Waterschap de Dommel, Brabant Water en Brainport Development: het
laten excelleren van de regio Brainport in innovaties in consumentenproducten in
water en lifestyle. (2009 – 2010)
Projectmanager voor het aandeel van Tauw in het Belvedere project Cultuuroevers
van Landschapsbeheer Nederland, in samenwerking met zes waterschappen.
Verantwoordelijk voor de aansturing van de Tauw-adviseurs. (2009)
Netwerkmanager van het netwerk Stedelijk Water van Tauw. Dit dwarsverband in de
matrixstructuur telt 75 medewerkers.
Verantwoordelijk voor de kennisontwikkeling op de lange termijn en afstemming met
de leidinggevenden van de zes vestigingen. (2009)
Procesleiding van de uitwerking van het conceptuele idee van een nieuw type
vispassage (de Meyberg-vispassage) naar een geoctrooieerd product dat onder licentie
wordt geproduceerd en verkocht. In samenwerking met Jansen Venneboer,
Waterschap Veluwe en Waterschap Rijn&IJssel. Sturing in de marketinginspanningen.
Verantwoordelijk voor het gehele traject van idee tot product. (2005 – 2011)
Advisering in de ontwikkeling van de vismigratiebusiness van Tauw.
Begeleiding van de ecologen. (2007 – 2008)
Projectmanager namens Ingenieursbureau gemeente Utrecht voor de
herontwikkelingsopgave Kop van Lombok.
Verantwoordelijk voor de ingenieursdiensten van IBU. Reflecteren op het werkproces
van de projectmanager van StadsOntwikkeling. (2008 – 2009)
Processturing in de ontwikkeling van accountmanagement voor de klantgroep
woningbouwcorporaties van Tauw Utrecht, leidinggeven aan vijf accountmanagers.
Begeleiden van de accountmanagers en omzetverantwoordelijk. (2007 – 2008)
Accountmanager van Tauw Nederland voor het innovatieprogramma Leven met Water.
Verantwoordelijk voor het oplijnen van de administratieve verplichtingen voor de
Tauw-projecten en het managen van de relatie met de programmadirecteur.
(2006 – 2008)
Projectmanager voor de opgave van VROM en Rioned voor het schrijven van de
module A500 Watervisie/-plan voor de Leidraad Riolering, i.s.m. ONRI, gemeenten en
waterschappen.
Verantwoordelijk voor het adviseursteam van Tauw. (2007 – 2008)
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Processturing in de opgave spoorwegverbreding van centraal station Utrecht naar
Bunnik en HOV-baan naar de Uithof (vanuit gemeentezijde – HOV). Uitvoering in
samenwerking met een aantal gemeentelijke diensten, ProRail en Movares.
Verantwoordelijk voor het gemeentelijk aandeel in de fase naar een definitief ontwerp
voor design&construct met focus op de thema's juridische contractvorming,
inhoudelijke integratie en externe communicatie. (2007)
Projectleiding van de civieltechnische voorbereiding van de herstructurering van Het
Kleine Wijk, Ondiep te Utrecht in opdracht van woningbouwcorporatie Mitros.
Projectverantwoordelijk. (2006 – 2007)
Projectleiding van het onderzoek 'Het Waterschap in de stad?!': hoe waterschappen
effectiever in de stedelijke wateropgave kunnen opereren. I.s.m. Stowa,
Rijksuniversiteit Groningen, Vrije Universiteit van Amsterdam en drie waterschappen.
Verantwoordelijk voor het organiseren van gehele onderzoekstraject, inclusief
afstemming met alle partijen. (2004 – 2007)
Projectleiding van het inkooptraject en de ontwikkeling van software voor rioleringsdatabeheer van Tauw NL.
Verantwoordelijk voor het team dat de selectie heeft voorbereid en voor het sluiten
van de strategische deal met Grontmij. (2006 – 2007)
Procesleiding in strategische programmering naar planvorming van het herstel van het
riviertje de Nieuwe Gender in het centrum van Eindhoven (ca. 2,5 km) en
procesleiding tot een nieuwe invulling van de inrichting en onderhoud van stedelijk
water. Aan de Nieuwe Gender is in de TV-serie Natuur in de stad van de NCRV in april
2007 een aflevering gewijd.
Verantwoordelijk voor het geheel aan activiteiten intern en extern om het werkproces
in de gemeentelijke organisatie te borgen. (2003 – 2006)
Projectleiding jaarlijkse brainstormdag voor 120 civiele technici van Tauw. (2006)
Projectleiding van het opstellen van een digitaal handboek over afkoppelen, ter
ondersteuning van het werkproces van de gemeente-ambtenaar, in samenwerking
met vier gemeenten in de provincie Utrecht, Hoogheemraadschap de Stichtse
Rijnlanden, Provincie Utrecht en Hydron. (2005)
Projectleiding van het opstellen van het gemeentelijk rioleringsplan voor de gemeente
Zandvoort en Bloemendaal. (2005)
Projectleiding van de Nederlandsessie op het internationale bodemcongres ConSoil te
Bordeaux (Frankrijk) in opdracht van Stichting Kennisontwikkeling Kennisoverdracht
Bodem i.s.m. VROM, DHV, Royal Haskoning, Alterra en Ecobrain. (2005)
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Koen Westrik | Referentielijst consultancy
Consultancy voor adviesbureau Vgib Onderhoudsmanagement bv: transitie
bedrijfsvoering. Begeleiding van de projectleiders in hun professionalisering.
(2013 - 2015)
Consultancy in het evaluatieproces van het waterplan van de gemeente Nieuwegein,
vanaf opstellen t/m uitvoering aan het einde van de planperiode. (2010 – 2011)
Consultancy in het implementeren van nieuwe wetgeving in rioleringsbeleid voor de
gemeente Harderwijk, Eindhoven en Diemen. (2008 – 2009)
Consultancy voor het consortium van de regio Eindhoven-Helmond met zeven
Europese partnerregio’s in onderzoek naar de wisselwerking tussen watermanagement
en de strategische ontwikkeling van de stedelijke omgeving, ten behoeve van een
aanvraag voor Interreg IVc subsidie. In samenwerking met Bureau Buiten.
(2008 – 2009)
Consultancy voor Gemeente Eindhoven, Helmond, Kortrijk (België) en Leuven (België)
in hun kennisuitwisseling en kennisverbreding van het herstellen van oude waterlopen
in hoog stedelijk gebied, ten behoeve van een aanvraag voor Interreg IVa subsidie. In
samenwerking met Bureau Buiten. (2008)
Consultancy voor het opstellen van een programma van eisen voor het evenemententerrein Leidsche Rijn Park voor het projectbureau van gemeente Utrecht. (2008)
Consultancy in het ontwikkelen van een nieuwe cursus voor projectleiders van
waterschappen. In samenwerking met Stichting Wateropleidingen en Wageningen
Universiteit - Social Sciences Group. (2006 – 2007)
Koen Westrik | Referentielijst coaching
In een persoonlijk gesprek verkrijgbaar.
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