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de Groote
David Johannis (Daaf)
Haven 17
8325 XE Vollenhove
0527 241124; mobiel: 06 46262046
12 februari 1951
Terneuzen
ongehuwd, samenwonend
Nederlandse
info@dgadvies.nl

Opleidingen
MULO-B (1968)
HTS civieltechniek (1973)
Verkeerstechniek (PBNA/ANWB 1974)
Openluchtrecreatievoorzieningen (PBNA 1975)
Burgerbouwkunde (PBNA 1978)
Ambtenaar bouw- en woningtoezicht (1980)
Hoger Uniediploma Milieubeheer (PBNA/Unie van Waterschappen 1986)
Hoger Uniediploma Cultuurtechniek (PBNA/Unie van Waterschappen 1987)
Management in Overheidsorganisaties (ISW 1988)
Enkele deelcertificaten Open Universiteit (waaronder Organisatiekunde, Statistiek, c.a.)
Meerdere Management Development trainingen
Rampen en crisisbestrijding
Werkervaring
1 mei 2004 – heden:
zelfstandig ondernemer
Onder de naam DGAdvies, gevestigd als zelfstandig ondernemer gericht op project- en
interim-management, coaching en co-management.
Gemeente Delft
Van september 2010 tot maart 2012 interim teamhoofd civiele techniek en ontwerp bij
het Ingenieursbureau van de gemeente Delft. Daarbij nauw betrokken bij de
gemeentebrede reorganisatie Koers op Delft. Na de reorganisatie; teamleider Ontwerp en
Contractering én Advies en Databeheer.
Gemeente Voorschoten
Van oktober 2009 tot september 2010: onafhankelijk voorzitter
burgerparticipatietrajecten voor de reconstructie van twee parken.
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Gemeente Vlagtwedde
Van januari 2009 tot juli 2009 interim-manager Ruimte bij de gemeente Vlagtwedde, met
de specifieke opdracht het maken een analyse van de afdeling, het schrijven van een
verbeterplan met bijbehorend Plan van Aanpak en de implementatie daarvan.
Gemeente Jacobswoude
Vanaf eind november 2007 tot 31 december 2008 interim sectorhoofd gemeentewerken
bij de gemeente Jacobswoude. Tevens nauw betrokken bij de herindeling met de
gemeente Alkemade per 1 januari 2009 tot de nieuwe gemeente Kaag en Braassem.
Gemeente Hattem
Vanaf eind januari 2007 tot november 2007 interim hoofd Ruimtelijk Beheer én
Ruimtelijke Ordening bij de gemeente Hattem. Tevens nauw betrokken bij de aanpassing
van de organisatie én het inwerken van de nieuw benoemde eenheidsmanager Realisatie
en Beheer.
Gemeente Steenwijkerland
Vanaf mei 2004 tot oktober 2008 projectmanager van een aantal ruimtelijke projecten,
waaronder:
Stadsvisie Vollenhove: een toekomstvisie op de ontwikkeling van het oude
Zuiderzeestadje Vollenhove;
De toekomstvisie op de ontwikkeling van kern Oldemarkt;
Ontwikkeling binnenstedelijk vernieuwingsgebied in Vollenhove;
Een tweetal (grotere) woningbouwlocaties, één in exploitatie bij de gemeente zelf
en één te ontwikkelen door externe partijen middels een mantelcontract en PPS.
1 januari 2001 – 1 mei 2004:
gemeente Steenwijkerland: hoofd REO en hoofd VROM
Per 1 januari 2001 heeft een herindeling plaatsgevonden, waarbij de drie gemeenten in
de Kop van Overijssel, IJsselham, Brederwiede en Steenwijk zijn samengevoegd tot de
gemeente Steenwijkerland.
Binnen deze gemeente benoemd tot hoofd van afdeling Ruimtelijke en Economische
Ontwikkeling (REO), een afdeling met de taakvelden economie, recreatie, ruimtelijke
ontwikkeling, volkshuisvesting/stadsvernieuwing, verkeer en grondzaken.
Per 1 november 2003 is de organisatie aangepast, waarbij onder andere de afdelingen
REO en BWTM (bouw- en woningtoezicht en milieu) zijn samengevoegd tot één nieuwe
afdeling VROM (volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu). Benoemd tot hoofd van
deze afdeling.
1 mei 1991 – 31 december 2000:
gemeente Brederwiede: directeur Grondgebied
Leidinggevende van de sector Grondgebied. De sector Grondgebied bestond uit drie
afdelingen:
afdeling technische zaken: civieltechniek, bouwkunde, verkeer en
groenvoorzieningen;
afdeling VROM: bouw- en woningtoezicht, ruimtelijke ordening, milieu,
monumentenzorg, volkshuisvesting en stads- en dorpsvernieuwing;
afdeling juridische zaken: publiek- en privaatrechtelijke zaken en bijzondere
wetgeving;

3

1 januari 1985 – 30 april 1991:
gemeente Gramsbergen: directeur Gemeentewerken
Leidinggevende van de afdeling en projectleider van een aantal ruimtelijke projecten.
Tevens directeur van het grondbedrijf en van het woningbedrijf.
1 augustus 1978 – 31 december 1984:
gemeente Neerijnen: directeur Gemeentewerken
Neerijnen is een gemeente die op 1 januari 1978 ontstaan is uit de samenvoeging van
vijf voormalige gemeenten.
Per 1 mei 1979 benoemd als directeur gemeentewerken. De werkzaamheden bestonden
uit het mede vormgeven aan de nieuwe ambtelijke structuur van de nieuwe gemeente,
het opzetten van een nieuwe afdeling gemeentewerken en de dagelijkse leiding van die
afdeling. Tevens coördinator van de brandweer.
15 november 1974 – 31 juli 1978:
gemeente Nieuw-Lekkerland: technisch ambtenaar
Als technisch ambtenaar belast met alle voorkomende technische werkzaamheden.
Tot slot
Binnen de gemeentelijke loopbaan naast het hiërarchisch leidinggeven, veelvuldig bezig
geweest met de ontwikkeling van (grootschalige) projecten, o.a.: de buiten- en
binnenhaven in Vollenhove, een multifunctionele accommodatie, kleine en grote plannen
voor woningbouw en bedrijfsvestiging, binnenstedelijke vernieuwingsprojecten,
dijkverbetering, Gebiedsgerichte Projecten, een recreatieproject waarbij (recreatie-)
wonen, natuurontwikkeling, een vaarverbinding en dagrecreatie gecombineerd zijn.

