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Mark W. Boerée
Programmamanager Regiodeal Maritiem Cluster Kop van Noord-
Holland/ Boerée Interimmanagement
Randstad

Samenvatting
Als manager ben ik vooral geïnteresseerd in voeren van
procesregie over programma's op ruimtelijk-economisch vlak en
opgaven gerelateerd aan klimaatadaptatie, duurzame energie,
bereikbaarheid, mobiliteit, regionale economie en business
development & lobby gerelateerd aan deze thema's. Daarnaast
opereer ik als Interim-manager/ Kwartiermaker met regelmaat
in veranderopgaven van organisatieonderdelen actief binnen
deze werkvelden. De rol van Strategisch Adviseur vervul ik met
enige regelmaat voor zowel markt als overheid - vaak op tijdelijke
basis- vanuit 'liefde' voor de inhoud. Bovendien geloof ik in de
managementkracht van leidinggevenden die kennis hebben van de
operatie en die zich op basis van eigen ervaring een voorstelling
kunnen maken wat nodig is om succesvol te kunnen zijn 'op de
werkvloer'.

Ervaring

4 'Kopgemeenten', Provincie Noord-Holland en de ministeries LNV,
EZK, BZK, I&W en Defensie 
Programmamanager Regiodeal 
september 2020 - Present (9 maanden)

- Aansturing van het Programma ter versterking van de brede welvaart in de
Kop van Noord-Holland;
- bestaande uit 3 programma-lijnen: waterstof-stumulering (als alternatief voor
dalende inkomsten uit de olie- en gasindustrie); aanjagen van innovatieve
maritieme bedrijvigheid door het bouwen van een 'ecosysteem' en een human-
capital-programmalijn, gericht op het realiseren van meer vraaggestuurd
(technisch) onderwijs met als doel jonge mensen te 'behouden' voor 'de Kop'
door hen toekomstperspectief te bieden.

Gemeente Den Helder
Manager Team Vastgoed- & Grondontwikkeling (a.i.)
augustus 2017 - augustus 2020 (3 jaar 1 maand)
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Aansturing van een veranderopgave om het team zodanig te ontwikkelen dat
zij beter in staat is om de complexer wordende vragen en uitdagingen op te
kunnen pakken; o.a. door de verantwoordelijkheid lager in de organisatie te
leggen.

Troostwijk Taxaties B.V.
Directeur Taxaties (a.i.)
januari 2014 - juni 2017 (3 jaar 6 maanden)

Directe aansturing verzorgd van de Businessuit Bedrijfseconomische Taxaties.
Daarnaast tezamen met de Directeur Verzekeringstaxaties  Veranderopgave
in organisatiestructuur begeleid in lijn met de gekozen marketingstrategie: een
Operational Excellence-lijn en een Customer Intimacy-lijn. Daarnaast Business
Development-traject aangestuurd en aantal innovatieve producten gelanceerd.

Proventure Management
Directeur/ mede-eigenaar
april 2006 - december 2013 (7 jaar 9 maanden)
Blaricum, Noord-Holland, Nederland

Als Algemeen Directeur verantwoordelijk geweest voor de opzetten van
gebiedsontwikkelingsteams in Frankrijk, Italië en Canada; daarnaast tezamen
met zakenpartners de financiële en fiscale structurering verzorgd van de
verschillende rendements-gedreven gebiedsontwikkelingen.

Momentum Capital/ Berenschot Interimmanagement
COO (a.i.)
januari 2010 - december 2011 (2 jaar)

Opdracht: Aansturing Professionaliseringsslag van zowel de Nederlandse als
de Poolse tak van de organisatie; Aanvoering Business Developement t.b.v.
een grootschalige start (gebiedsontwikkeling) in Brazilië; 'Onderhandelingen'
gevoerd met AFM t.b.v. financiële structurering van beleggingsproducten.

Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Rotterdam
Programmadirecteur/ Ambtelijk Opdrachtgever
januari 2007 - december 2008 (2 jaar)

Tezamen met een tweetal Kwartiermakers (Rob van der Zee, Allard de Wolf
en in opdracht van Cees de Boo) verantwoordelijk geweest voor de totale
reorganisatie van alle grond- en vastgoedgerelateerde activiteiten binnen de
gemeente Rotterdam (ondergebracht bij het OBR).

Global State (huidige naam: Realiance)
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Directeur Europa
februari 2003 - november 2005 (2 jaar 10 maanden)

Aansturing/ crisismanagement in relatie tot samenwerkende partners in (met
name) Centraal Europese gebiedsontwikkelingen (Tsjechië, Hongarije, Polen,
Oostenrijk en Spanje). 

Gemeente Amsterdam 
Kwartiermaker
januari 2002 - februari 2003 (1 jaar 2 maanden)

Opdracht: Samenvoeging begeleid van tweetal vastgoedafdelingen van de
gefuseerde stadsdelen Oost en Watergraafsmeer.

MAB
Projectmanager/ Planontwikkelaar
augustus 1999 - augustus 2001 (2 jaar 1 maand)

Planontwikkeling binnenstedelijke herontwikkelingsgebieden en contractering
Key players/ partners: Oosterdokseiland, Westergasfabriekterrein,
Raaksgebied Haarlem, Gebouw De Rotterdam.  

NS-Vastgoed
Manager Innovatie en Vastgoedbeleid/ Projectmanager
mei 1996 - juli 1999 (3 jaar 3 maanden)

Ontwikkelen van voorstellen voor strategisch beleid, productontwikkeling en de
implementatie daarvan.
Planontwikkeling tbv de herontwikkeling van stationsgebieden.

DTZ-Zadelhoff Vastgoedmanagement
Accountmanager Vastgoed
januari 1993 - april 1996 (3 jaar 4 maanden)

Commercieel verantwoordelijk voor het exploitatieresultaat van alle bij
Zadelhoff in beheer zijnde winkelcentra;
Projectmanagement van winkelcentrumrenovaties.

Opleiding
Universiteit van Amsterdam/ Stichting voor Beleggings- &
Vastgoedkunde
MSc MRE, Executive Master Beleggings- en Vastgoedkunde/-
economie · (1999 - 2001)
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UvA/TUD
MSc, Planologie; Transport, Infrastructuur & Logistiek · (1986 - 1992)

RSG Schagen
Atheneum (Beta) · (1979 - 1986)

YEARTH Academy
Leergang Verandermanagement 
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