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CURRICULUM VITAE 

 

Naam  : Blankestijn 

Voornamen : Pieter Gerard, roepnaam Peter 

Adres  : Wethouder van Hekezenlaan 1 

Postcode : 3771 VS 

Woonplaats : Barneveld 

Telefoon : +31(0)342 423317 

Mobiel  : +31(0)6 50282516 

E-mail  : p.blankestijn@gap2.nl 

Geboortedatum : 16-07-1959 

Geboorteplaats : Hengelo 

Burgerlijke staat : Gehuwd, 2 kinderen 

Rijbewijs : BE 

 

OPLEIDING/CURSUSSEN 

 

Periode Opleiding Diploma 

2008-2013 TIAS NIMBAS MRE, Tilburg 

Thesis: Een projectontwikkelaar in ontwikkeling 

 

Ja 

1992-1993 Neprom Leergang, Amersfoort Cert. 

1999 Leiding geven aan professionals, Schouten Nelissen, Purmerend Cert. 

1985-1987 Hogere Bedrijfskunde, Leeuwarden Ja 

1977-1981 H.T.S. Bouwkunde, Leeuwarden Ja 

1975-1977 HAVO, Heereveen 

Vakkenpakket: ned., eng., dui., nat., sch., wisk. 

 

Ja 

1971-1975 MAVO IV, Joure 

Vakkenpakket: ned., eng., dui., nat., sch., wisk. 

 

Ja 

 

WERKERVARING 

 

Periode Bedrijf 

2012-heden GAP2 BV, Partner, Culemborg 

Mede oprichter van GAP2 BV en samen met de partners verantwoordelijk voor de strategie, 

acquisitie en uitvoering van opdrachten. GAP2 BV staat als vastgoedfacilitator tussen de 

partijen in het vastgoedproces, met als doel om samen met die partijen het vastgoedproces 

optimaal te laten verlopen. 

2008-2012 PHANOS Vastgoed BV, Directeur Ontwikkeling en Bouw, Houten 

Als lid van het directieteam verantwoordelijk voor de aansturing van de organisatie. 

Verantwoordelijk voor tijdige en rendabele projectvoorbereiding en realisatie. Vanuit deze 

rol eindverantwoordelijk voor ontwikkelmanagers en afdeling bouw. In dit geval betreft 

bouw niet het feitelijke bouwen, maar het bewaken van de kwaliteit van de uitvoering en het 

aansturen van de nazorg. 

2006-2007 Multiplan Groep BV, COO, ’s-Hertogenbosch 

Verantwoordelijk voor het optimaal stroomlijnen van de organisatie. Aanpak door het 

opstellen van procesbeschrijvingen, vastleggen documentenstromen, verbeteren van het 

administratieve proces waaronder het opzetten de verplichtingen administratie en 

bijbehorende managementrapportages. Bewaken en aansturen van de (ingehuurde) afdeling 

Automatisering. Opstellen en implementeren nieuwe arbeidsvoorwaarden. Aansturen van de 

afdelingen Administratie en Officemanagement. 

2005-2006 Multiplan Wonen BV, Directeur, ’s-Hertogenbosch 

Verantwoordelijk voor het opzetten van projectontwikkelingsactiviteiten op het gebied van 
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woningbouw. Belangrijkste aandachtsgebied is daarbij de acquisitie geweest. Daartoe 

opzetten van een acquisitieplan en uitvoeren van marktonderzoek in verband met het 

vaststellen van de aandachtsregio’s. 

2000-2004 AM Wonen BV, Adjunct-directeur, Amsterdam 

Zie onderstaande bij functie hoofd projectmanagement aangevuld met het (mede) opstellen 

van ondernemingsplannen, aansturen van de afdeling verkoop met betrekking tot 

verkoopplannen en voorverkoop, aansturen van de administratie ten aanzien van 

projectbewaking (tijd en geld) en het opzetten van een verplichtingen administratie. 

1998-2000 AM Wonen BV, Hoofd projectmanagement, Amsterdam 

Leiding geven aan de afdeling projectmanagement met ca. 8 tot 12 medewerkers. 

Verantwoordelijk voor projecten vanaf PVE tot en met nazorg. Tot de taken behoren: 

capaciteits-/inzetplanning, opleidingsplannen, loopbaanbegeleiding, bewaken van 

projectresultaat en planning, beoordelen bouwplannen op kosten en kwaliteit, 

onderhandelingen (afrondende fase) over honoraria en aanneemsommen. Op eigen initiatief 

opzetten van een landelijk overleg voor HPM-ers, een procesbeheerssysteem (PBS) en een 

PM-developement traject. 

1996-1998 Bouwfonds Woningbouw BV, Locatiemanager, Utrecht 

Naast bovengenoemde activiteiten, samen met Walter de Boer namens Bouwfonds en Fortis 

(Bofor), verantwoordelijk voor de ontwikkeling van ca. 6.000 woningen in Leidsche Rijn. 

Naast eigen PM-activiteiten tevens leiding geven aan een aantal (jr.) projectmanagers. 

1990-1996 Bouwfonds Woningbouw BV, Projectmanager, Amersfoort / Berlijn 

Als opdrachtgever, vanuit kantoor Amersfoort, betrokken bij en verantwoordelijk voor de 

ontwikkeling van woningbouwprojecten in zowel de sociale-, premiekoop- en vrije sector. 

Aansturen van architecten, adviseurs en aannemers. Onderhandelen over honoraria, 

bouwkosten, bouwtijd en bouwsysteem. Overleg met gemeenten en provincies over 

vergunningen en procedures. Intern overleg met en advisering van ontwikkelingsmanagers 

en afdeling verkoop. 

In de vestiging Berlijn tevens betrokken bij onderhandelingen over grondaankopen, 

beoordeling van locaties, marktonderzoek en voorbereiding van verkoop en het opzetten van 

een budgetbewakingssysteem. 

1986-1990 PRC Nederland BV, organisatie adviseur 

Ondersteunen van niet professionele opdrachtgevers bij de realisatie van bouwprojecten. 

Verzorgen van haalbaarheidsstudies. Opstellen van PVE’s en ruimteboeken, het beoordelen 

van ontwerpen. De coördinatie tussen architect, adviseurs en aannemer. Opzetten en 

bewaken planningen en budgetten. Intern verzorgen van projectdossiers en 

verantwoordelijk voor het projectresultaat. Mede opzetten van een 

budgetbewakingssysteem. 

1985-1986 Provincie Directoraat Ministerie van VROM Friesland, planbeoordelaar / projectleider 

Beoordelen van subsidie aanvragen voor sociale-, premie- en stadsvernieuwingsprojecten op 

kosten en kwaliteit. Onderhandelingen hierover alsook advisering van opdrachtgever, 

architect, aannemer en gemeente. Het analyseren van prijs-kwaliteitverhouding en 

bouwkosten. 

1984 RVS-verzekeringen, verzekeringsadviseur 

Verantwoordelijk voor beheer en uitbreiding klantenbestand en afwikkeling schadeclaims. 

1982-1983 De Vries Gorredijk BV, projectbegeleider 

Het begeleiden van het productieproces (werkvoorbereiding, productie en levering) met 

betrekking tot aangenomen opdrachten. Verantwoordelijk voor planning, mmw en resultaat. 

 

OVERIGE: interesses en aanvullende informatie 

 

 2013–heden: Redactieraad van Stedelijk Interieur een uitgave van Elba Media 

 2012 Jury van de Falco Beste Openbare Ruimte 2012 


