
Curriculum Vitae  

 

Personalia 

 Raymon Blondel 

 20 september 1967 

 

OPLEIDING 

 T.U. Eindhoven Bouwkunde, afstudeerjaar 1993 

 Ruimtelijke ordening en ruimtelijke economie, stedenbouw 

 

PROFESSIONELE LIDMAATSCHAPPEN 

 BNSP (Beroepsvereniging voor Stedenbouwkundigen en Planologen) 

 NIROV (Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting) 

 

WERKERVARING 

 Vanaf 2008 Directeur/eigenaar ‘blondel stedebouw’, een slank en energiek 

adviesbureau in het ruimtelijk economisch domein. 

 2008 ARCADIS Nederland BV, Hoofd Atelier voor Stedenbouw. 

 2006-2007 MT-lid ARCADIS Regio Zuid BV, Hoofd Marktgroep Stad. 

 2000-2006 Vestigingsdirecteur stedenbouwkundig adviesbureau SAB Eindhoven 

 1995-2000 Stedenbouwkundig adviseur SAB Arnhem. 

 1993-1995 Sportcommerciële functie voor Rossignol Ski’s en Craft sportswear als 

uitvloeisel van sponsorcontract tijdens topsport carrière. 

 

PROJECTERVARING 

 Zeer omvangrijke en zeer brede inhoudelijke ervaring binnen het ruimtelijk en 

economisch domein, onder meer in de volgende type projecten: 

o Ruimtelijke beleidsdocumenten voor gemeenten, provincies en rijk. 

o Economische verkenningen voor lagere overheden. 

o Ruimtelijke verkenningen en visies voor gebieds- en locatieontwikkelingen 

voor zowel de private als ook de publieke sector. 

o Stedebouwkundige ontwerpen voor woon- en werkgebieden. 

o Supervisorschap voor nieuwe woon- en werkgebieden. 

o Workshopleider zeer groot aantal workshops in complexe processen 

 

PROJECTMANAGEMENT- ERVARING 

 MIRT onderzoeken, omvangrijk ruimtelijk-economisch onderzoeken uitmondend in 

afspraken met minister en staatssecretaris van I&M. 



 Ruimtelijke en economische beleidsvisies. 

 Stedelijke herstructureringsopgaven, onder meer stationsgebied Assen; nieuw station, 

perrontunnel, busstation, verkeerstunnels en reizigersvoorzieningen. 

 Onderzoeksprojecten i.o.v. van ministerie van I&M over klimaatadaptatie in relatie tot 

ruimtelijk economische ontwikkeling. 

MANAGEMENTERVARING 

 Maart 2010 tot maart 2011: interim afdelingshoofd gemeente Assen. 

 Augustus 2006 tot november 2008: MT-lid ARCADIS Regio Zuid BV en ARCADIS 

Nederland BV. 

 Januari 2000 tot juli 2006: vestigingsdirecteur SAB Eindhoven. 

ERVARING IN ORGANISATIEONTWIKKELING 

 Binnen de gemeente Assen het proces van ontwikkeling naar een nieuw 

organisatiemodel en implementatie van ‘het nieuwe werken’. 

 Als lid van het MT van ARCADIS Regio Zuid BV een intensieve bijdrage geleverd aan 

het landelijke reorganisatieproces in 2007 en 2008 

ONDERWIJSERVARING 

 Gastdocent Academie voor Architectuur en Stedenbouw (voorheen AvB), onderdeel 

van de Fontys Hogescholen te Tilburg. 

 Afstudeerbegeleider van vele studenten Planologie, Sociale & Economische 

Geografie en Stedenbouw 

BESTUURSERVARING 

 Voorzitter Nederlandse Ski Vereniging (huidig) 

 Hoofdbestuur Nederlandse Ski Vereniging, portefeuille Topsport. 

 Hoofdbestuur Nederlandse Ski Vereniging, portefeuille Breedtesport. 

 Diverse commissies Nederlandse Ski Vereniging. 

 Diverse bestuursfuncties in lokaal bestuur (buurtverenigingen en wijkraad in 

Eindhoven). 

 Secretaris Beroepsvereniging voor Nederlandse Stedenbouwkundige en Planologen 

(BNSP). 

 Penningmeester BNSP. 


