
  

Curriculum Vitae 
 
 
Persoonsgegevens 
Naam ir. Wiebren Jan (Iwan) de Vries 
Geboortedatum  13 december 1970 
Adres Regentesselaan 30 
 2562 CT Den Haag 
Telefoon 06-22473149  
 
Opleiding 
Middelbare school Andreas College Drachten, Atheneum-B  
Universiteit TU Delft, faculteit Bouwkunde,  

afstudeerrichting Bouwmanagement & Vastgoedbeheer 
 
Werkprofiel 
Rollen projectmanager, opdrachtgever, adviseur, consultant, docent  
Specialiteit aansturing van complexe ruimtelijke projecten en/of gebieden, 

projectontwikkeling, procesmanagement, tendermanagement  
Trefwoorden generalist, doorzetter, creatief, connector, leider en coach 
 



  

Werkervaring 
 
1. PRC Bouwcentrum B.V. te Bodegraven (1997 - 2000) 
PRC (thans onderdeel van Arcadis) is een middelgroot adviesbureau dat zich breed manifesteert op het 
terrein van de gebouwde omgeving.  
 
Projecten 
 projectleider van de renovatie en nieuwbouw van de Koninklijke Academie voor Beeldende 

Kunsten (KABK) te Den Haag 
 procesmanager en planeconoom bij de herontwikkeling van diverse na-oorlogse woonwijken 
 (junior)projectmanager van diverse commerciële ontwikkelingen van MAB B.V. (Groenmarkt te 

Den Haag, Zuidpoort te Delft en Winkelhart Alphen aan den Rijn) 
 procesmanager van de ontwikkeling van de Riekerpolder te Amsterdam voor de 

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) 
 
Opleidingen 
Diverse algemene cursussen zoals adviesvaardigheden, communicatie en acquisitietraining. 
 
Laatste functie 
Senior-adviseur 
 
2. Bohemen B.V. te Leidschendam (2000 - 2004) 
Bohemen is een klein ontwikkelbedrijf dat op een onconventionele wijze in samenwerking met de 
opdrachtgever bijzondere projecten realiseert.  
 
Projecten 
 projectmanager van de (studie naar de) nieuwbouw van een zakencentrum in Amsterdam Zuid-

Oost (Handelshuizen Amsterdam: 80.000 m2 bvo) 
 projectmanager van de nieuwbouw van het hoofdkantoor van Woonbron Delft, appartementen en 

een gezondheidscentrum te Delft. In 2 jaar van initiatief naar startbouw.  
 bestuurlijke advisering rondom het opstellen van een overeenkomst voor de aanleg van de 

RijnGouweLijn.  
 procesmanager van de (studie naar de) aanleg van de Sky Shuttle Haaglanden, een hoogwaardige 

OV-verbinding tussen het Prins Clausplein en Den Haag CS  
 
Laatste functie 
Ruimte-ontwikkelaar 
 



  

3. DVC te Den Haag (2004 - heden) 
Eigen bedrijf dat zich richt op de realisatie van vastgoedprojecten en ruimtelijke ontwikkelingen (zie 
ook www.devriesconsultancy.nl). 
 
Projecten 
 2004 - 2006: projectmanager van diverse woningbouwprojecten in Almere voor de Noorder 

Plassen West CV (samenwerking tussen Delta Lloyd Vastgoed en Blauwhoed Eurowoningen) 
 2004 - 2005: projectmanager van de Harnaschpolder Delft, een nieuwbouwlocatie van circa 1.300 

woningen voor de gemeente Delft 
 2005 - heden: docent Grondbeleid, Projectmanagement en Vastgoedontwikkeling bij de 

Bestuursacademie 
 2006 - 2009: projectmanager van de realisatie van een brede school te Kudelstaart voor de 

gemeente Aalsmeer (40 lokalen). Van initiatief tot opening in 3 jaar.  
 2006 - 2007: interim regio-directeur Zuid-West bij Blauwhoed Eurowoningen  
 2006: interim portefeuillemanager vastgoed bij het COA 
 2006 - 2007: gebiedsmanager A12-zone (omvat o.a. de bouw van het nieuwe ADO-stadion en een 

grootschalig bedrijventerrein) bij de gemeente Den Haag 
 2009: bestuurlijke advisering rondom een nieuwe projectorganisatie voor de nieuwbouw van een 

Provinciehuis voor de provincie Friesland 
 2007 - maart 2011: gebiedsmanager Den Haag Nieuw Centraal en opdrachtgever voor de bouw van 

station Den Haag CS namens de gemeente Den Haag  
 (2011: wereldreis) 
 januari 2012 - heden: programmamanager namens de gemeente Delft voor de aanleg van een 

tramverbinding tussen Station Delft en de TU-wijk/Technopolis  
 februari 2012 - december 2012: projectmanager initiatieffase van een Stadskantoor voor de 

gemeente Leiden 
 april 2012 - juli 2012: tendermanager namens Dura Vermeer & Volker Wessels Vastgoed voor de 

aankoop en herontwikkeling van de ministeries van Justitie en Binnenlandse zaken te Den Haag.    
 april 2012 - heden: docent ‘projectontwikkeling voor architecten’ bij de BNA-Academie 
 januari 2013 – begin 2015: programmamanager/projectdirecteur voor de ontwikkeling van de 

FlorijnAs (infrastructuur, kanalen, sluizen, bruggen, woningbouw, bedrijventerreinen en een nieuw 
stationsgebied) bij de gemeente Assen. Programma met een totaal investeringsvolume van € 1,2 
mld waarvan € 220 mln gemeentebudget. Tevens lid van het GMT van de gemeente Assen.   

 oktober 2014 – heden: afdelingshoofd van het ingenieursbureau van de gemeente Delft.  
 

 


