Michiel
Haak

PROFIEL
Kalm, analytisch, creatief en mensgericht. Veranderingsgezind en met een goed
ontwikkeld probleemoplossend vermogen. Flexibel als het kan, punctueel als het moet.
Meer coach dan leidinggevende, meer secretaris dan voorzitter.
Ik kom het beste tot mijn recht in een omgeving waar kwaliteit, creativiteit en harmonie
de boventoon voeren en waar samenwerken als vanzelfsprekend wordt ervaren. In zo’n
omgeving kan ik met mijn kwaliteiten:
• helpen de juiste strategische keuzes te maken en het tactisch en operationeel
management vorm te geven;
• processen stroomlijnen en versnellen;
• communicatie op een hoger peil brengen en misverstanden voorkomen;
• draagvlak bevorderen.

WERKERVARING

geboren 1 september 1962
Duinkerker 20
1121 JJ Landsmeer
06-51376015
haakwaar@me.com

(INTERIM) TEAMMANAGER/BUREAUMANAGER EN COACH
HAAKWAAR
2022 - heden
• Op freelancebasis invulling geven aan managements- en coachingsopgaven in
het ruimtelijk en juridisch werkveld.
TEAMMANAGER/BUREAUMANAGER STAD & KLIMAAT
ADVIES- & INGENIEURSBUREAU ANTEA GROUP
2008 - 2021
• Leidinggeven aan een landelijk opererend team met circa 30 juristen en
adviseurs vastgoedontwikkeling (Adviesgroep Vastgoed & Recht).
• Van 2018 tot halverwege 2020 heb ik daarnaast de functie van bureaumanager
uitgeoefend bij CB5, een in Maastricht en Oosterhout gevestigd ontwerpbureau
voor architectuur, stedenbouw en landschap. In deze periode groeide CB5, dat
een dochterbedrijf is van Antea Group, uit tot een omvang van ruim 25
medewerkers.
• Verder heb ik tussen 2010 en 2015 een team met verkeerskundigen
(Adviesgroep Mobiliteit) onder mijn hoede gehad.
• Personeelszaken (waaronder werving- en selectie, het organiseren van
functionerings- en beoordelingsgesprekken, het afstemmen van
arbeidsvoorwaarden etc.) zijn altijd een onlosmakelijk bestanddeel geweest
van mijn werk als manager.
• Voor de gehele Businesslijn Stad & Klimaat (ongeveer 250 mensen) heb ik
jarenlang de acties op het vlak van kwaliteitsmanagement, milieumanagement
e.d. (QHSE) gecoördineerd.
SENIOR ADVISEUR
ADVIES- & INGENIEURSBUREAU ANTEA GROUP
2005 - 2008
Advisering op het gebied van omgevingsrecht, met als specialisatie planschade. Ruim 75
planschadebeoordelingsadviezen (in de rol van onafhankelijke deskundige) voor onder
meer de gemeenten Bunschoten, Delft, Etten-Leur, Maastricht, Nederweert,
Papendrecht en Utrecht. Tientallen risico-inventarisaties planschade in opdracht van
gemeenten (bv. Gouda, Weert), bedrijven (veelal projectontwikkelaars) en particulieren.
Verscheidene andere projecten, uiteenlopend van het in kaart brengen van de
ruimtelijke en milieuhygiënische consequenties van de vestiging van een school in de
nabijheid van een intensieve veehouderij tot het leveren van een bijdrage aan de
Handreiking verankering externe veiligheid in ruimtelijke plannen ('Naar een veilige
bestemming', in opdracht van VROM en VNG).

ADVISEUR & SENIOR ADVISEUR
STICHTING ADVISERING BESTUURSRECHTSPRAAK VOOR MILIEU EN RUIMTELIJKE
ORDENING (TOT 1996 ONDERDEEL VAN HET TOENMALIGE MINISTERIE VAN VROM)
1989 - 2005
Opstellen van aan de bestuursrechter uit te brengen adviezen over (complexe)
beroepszaken die met ruimtelijke ordening te maken hebben. Met als onderwerpen van
geschil bijvoorbeeld bestemmingsplannen, streekplannen, tracébesluiten,
planologische kernbeslissingen en planschadebesluiten.
OPRICHTER EN BESTUURDER
ADVIESBUREAU SBW
1988 - 1989
Met enkele anderen leidinggeven aan een kleinschalig adviesbureau.

OPLEIDING
•
•
•

VWO (1974-1980) en vervolgens Landbouwuniversiteit Wageningen,
studierichting Cultuurtechniek (1980-1988).
Daarna nog wat postacademische opleidingen (hoofdzakelijk in de juridische
hoek) en uiteenlopende cursussen en trainingen.
Begin 2022 ben ik begonnen met de opleiding Conceptueel Beeld aan de
Fotoacademie Amsterdam.

NEVENACTIVITEITEN
•
•

Nu: actief in de beweging #AlarmEuropa (www.alarmeuropa.nl).
In het verleden onder meer: Secretaris van de Cliëntenraad van het LangeLand
Ziekenhuis te Zoetermeer; Secretaris van Tennisvereniging Seghwaert
Zoetermeer; Lid van de Ondernemingsraad van de Stichting Advisering
Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening; bestuurslid van de
Stichting Wageningse Filmliga.

