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CURRICULUM VITAE 

 

Naam  : Bong 

Voornamen : Djoeng Foe, roepnaam Audie 

Mobiel  : +31(0)6 50499640 

E-mail  : a.bong@gap2.nl 

 

 

 

 

 

 

 

OPLEIDING 

 

Periode Opleiding Diploma 

2008-2012 TIAS NIMBAS MRE, Tilburg 

Alle modules behaald, thesis niet ingediend. 

 

Certificaat 

2004-2006 Amsterdam School of Real Estate MsRE, Amsterdam 

Profiel Investment Thesis “Scenarioanalyse in gebiedsontwikkeling”  

 

ja 

1991-1993 Hogeschool Amsterdam Bedrijfskunde 

Scriptie “Is er voldoende grond voor een grondbedrijf” 

 

ja 

1989-1991 Bestuursacademie Noord-Holland, Heemstede 

Ambtenaar Grondbedrijf 

 

Ja 

1981-1985 R.K. H.T.S., Tilburg Weg- en Waterbouwkunde, differentiatie Stedenbouwkunde 

Scriptie “Wieken in Wijchen” 

 

Ja 

1977-1981 Gemeentelijke M.T.S. , ’s-Hertogenbosch 

Weg- en Waterbouwkunde 

Ja 

1973-1977 St. Jans Mavo, ’s-Hertogenbosch ja 

 

WERKERVARING 

 

Periode Bedrijf 

2012-heden GAP2 BV, Partner, Culemborg 

 In opdracht van curatoren en banken het afwikkelen van vastgoedportefeuilles van 

failliete projectontwikkelaars. 

 Het optreden als gedelegeerde ontwikkelaar voor derden. 

 Het adviseren aan overheden, marktpartijen en woningcorporaties op het gebied 

van gebieds- en vastgoedontwikkelingen. 

 Consultancy vastgoed gerelateerde vraagstukken. 

 

Onderhanden projecten: 

 Bemmel Kuiplaan, ontwikkeling 4 vrijstaande woningen 

 Rijen, ontwikkeling 7 woningen 

 Tilburg Koningsoord, gebieds- en vastgoedontwikkeling ca. 80 woningen 

 Alphen aan den Rijn Gnephoek, in een samenwerkingsverband met derden 

 Amersfoort, ontwikkeling en realisatie woningbouw Sinaï terrein 55 woningen 

 Aalsmeer, Westeinderhagen ca. 250 woningen 

 Lansingerland, Wilderszijde II ca. 500 woningen 

 Dordrecht, Crownpoint, renovatie en herontwikkeling van ca. 12.000 m2 

binnenstedelijk kantoor. 
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 Arnemuiden, Waterpark Veerse Meer, ontwikkeling en realisatie vakantiepark van 

ca. 600 woningen en bijbehorende voorzieningen 

 Zeist, herontwikkeling 

 Waddinxveen, herontwikkeling  

 Diverse gebiedsontwikkelingen voor particuliere beleggers. 

 

Afgeronde of afgesloten projecten: 

 Houten Schalkwijk, in een samenwerkingsverband met derden 

 Arnhem, Stadsblokken Meinerswijk 

 Kollumerland, Lauwershage 

 Diverse projecten voor beleggers, gemeenten en particulieren  

 

2016-heden GAP2 Investments BV, partner, Culemborg 

Vastgoed georiënteerde investeringsmaatschappij voor investeringen in vastgoed 

gerelateerde duurzame en veilige concepten.  

 3DCG BV: Vastgoed georiënteerde investeringsmaatschappij voor investeringen in 

vastgoed gerelateerde duurzame en veiligheidsconcepten. Binnen 3DCG zijn de 

volgende activiteiten ondergebracht: 

o Snake Line BV: Het ontwikkelen, produceren en verkopen van het Snake 

Line veiligheidssysteem voor werken op hellende daken. 

2012-heden Renewable Energy Factory, partner 

 Het ontwikkelen van diverse windparken en duurzame energieparken. 

 Renewable Factory (REF) is specialist in advies, ontwikkeling, realisatie, en 

exploitatie van duurzame energiebronnen zoals wind, zon en biomassa. 

2009-2012 Ontwikkelingsmaatschappij Gouda Bolwerk/Lichtfabriek Gouda, Ontwikkelingsmanager 

Gouda Bolwerk 

 Het binnenstedelijk herontwikkeling en het realiseren van:  

o 71 appartementen en woningen 

o hotel 101 kamers 

o circa 1.800 m2 nieuw commerciële vastgoed 

o circa 2.000 m2 verbouw, renovatie en nieuwbouw naar hotel, grand-café, 

feestzalen en kantoorfuncties 

 Financiële sturing project 

 Het aansturen van projectteam 

 Stuurgroep gemeente – OMB 

2008-2012 PHANOS Vastgoed BV, Directeur Grondbedrijf en Gebiedsontwikkeling, Houten 

Analyseren en adviseren over de grondportefeuille 

 Bewaking en financiële sturing grondposities 

 Rendementsadvisering op project- en portefeuilleniveau 

 Acquisitie van nieuwe posities 

 Het aansturen van complexe gebiedsontwikkelingen 

 Het onderhouden van het netwerk 

 Vertegenwoordiging van Phanos Vastgoed in diverse stuurgroepen. 

 

Onderhanden projecten: 

 Arnhem Stadsblokken Meinerswijk 

 Woerden 

 Amstelveen Westwijk 

 Uithoorn De Oker 
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2001-2008 RABO Vastgoed BV, Adjunct-directeur Grondbedrijf, Utrecht 

Het beoordelen van risico- en haalbaarheidsanalyses op regio- en concernniveau en de 

coördinatie en dagelijkse leiding van het Grondbedrijf. 

 Analyseren en adviseren over de grondportefeuille 

 Bewaking en financiële sturing grondposities 

 Portefeuille- en projectfinancieringen   

 Rendementsadvisering op project- en portefeuilleniveau 

 Bewaking en financiële sturing van posities bij deelnemingen 

 In voorkomende gevallen opstellen en coördinatie (kwartaal)rapportages van 

deelnemingen. 

 Mede opstellen van verwervingsplannen 

 Advisering (regio)directie(s) bij onderhandelingen 

 Grond- en vastgoed exploitatiemanager diverse locaties 

 Opstellen en coördinatie kwartaalrapportages grondbedrijf 

 Intern: voorzitter van werkgroep Grondexploitatie 

 

Onderhanden projecten: 

 Zuidgrond BV 

 Ruimte voor Ruimte Limburg CV/BV 

 Exploitatiemanager Groenlo Grolsch 

 PPS Winterswijk 

 Rotij Projecten 

 Financieel manager Den Haag Nieuw Binckhorst i.o. 

 Deelname in ontwerp-, project- en stuurgroepen van bovengenoemde projecten. 

1996-2001 KPMG Metrum BK (voorheen Bieleveld en Kooij), Hoofd Adviesgroep, Nijmegen 

Acquisitie verantwoordelijk en coördinatie van de dagelijkse werkzaamheden van de 

adviesgroep. 

 Deelname in ontwerp-, project- en stuurgroepen van diverse locaties waaronder 

diverse VINEX locaties. 

 Onderhandelingen namens diverse gemeentes, private partijen en 

woningbouwverenigingen bij ruimtelijke ontwikkelingen. 

 Het inrichten en het leiding geven aan grondbedrijfadministraties van zowel 

gemeentelijke als private partijen. 

 Begeleiden jaarcyclus diverse grondbedrijven en PPS-en. 

 Het geven van diverse cursussen aan interne als wel externen. 

 Leiding geven aan 12 personen. 

 Lid management team. 

 Interne voorzitter van werkgroep Rekenmodel 

1994-1996 Gemeente Houten, Sectorcontroller Houtens Ontwikkelingsbedrijf 

Mede verantwoordelijk voor de ruimtelijke ontwikkelingslocaties binnen de gemeente en de 

hierbij behorende periodieke verantwoording aan het gemeentebestuur. De belangrijkste 

projecten waren het opstellen en bewaken van de grondexploitatie Houten VINEX, 

Centrumplan en de bedrijvenlocaties Meerpaal en Rondeel. Het leiding geven aan de 

grondbedrijfadministratie en de hierbij behorende jaarcyclusrapportages. 

1993-1994 Dienst VROM (vml. Technische Dienst Kring Heesch), Oss 

Het adviseren over en het begeleiden van ruimtelijke ontwikkelingen van de deelnemende 

gemeentes in de regio Noord Brabant Noordoost. 

1991-1993 Gemeente Zaanstad, Planeconoom 

Het planeconomisch begeleiden van diverse locaties binnen de gemeente van initiatieffase 

tot uitvoeringsfase. De belangrijkste projecten waren Rooswijk, Saendelft, Zaandam 

Centrum, het Eiland en het bedrijventerrein Westerspoor. 
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1987-1991 Gemeente Haarlemmermeer, Planeconoom 

De financieel-economische planbegeleiding van diverse locaties binnen de gemeente. De 

belangrijkste projecten waren de NORON-locaties Overbos en Toolenburg. 

1986-1987 Militaire dienst 

Luitenant logistiek/pelotonscommandant/plv. Compagnie commandant 101 NBC compagnie 

Wezep 

 

OVERIGE: interesses en aanvullende informatie 

 

 2015 Gastdocent ASRE Amsterdam incompany cursus van een bank 

 2013–2016: Badminton Nederland Afgevaardigde regio Noord-Brabant 

 2012-heden: Kerkdrielse Badmintonclub Bestuurslid en secretaris 

 2008-2010 SCOBE Academy Docent Gebiedsontwikkeling 

 2008-2012 TIAS NIMBAS MRE Gastdocent Gebiedsontwikkeling, Plan- en Vastgoedeconomie en 

Projectfinanciering 

 1998-2002 NHTV Internationale Hogeschool Breda Afdeling Ruimtelijke Ordening en Planologie, docent 

Locatie ontwikkeling 

 2008-2012: vertegenwoordiger NEPROM en NVB in de werkgroep plankosten in het kader van de nWRO onder 

leiding van VROM.  

 Hobby: golf en badminton 

 Het ontwikkelen van beleidsinstrumentarium en ruimtelijke rekenmodellen  

 


