
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Curriculum Vitae 
 

 

Persoonlijke Gegevens 

Naam : Rob (Robert) Soeters:  

Geboortedatum en plaats : 28 januari 1964 te Almelo 

Adres : Bloemenhoeve 8 

Woonplaats : 6846 JE  ARNHEM 

Telefoon : 06-23979814 

E-mail : info@soetersprojectmanagement.nl 

Internetsite : www.soetersprojectmanagement.nl 

     
Personal Branding 

Vanuit een nuchtere en praktische kijk op Mobiliteitsmanagement leid ik 

projecten waarbij mijn motto is: “acties spreken luider dan woorden”.  

Ik heb de overtuiging dat een zakelijke aanpak prima samen kan gaan 

met idealisme en enthousiasme. 

 

Opleidingen 

- HAVO     : diploma 1983 

- HBO personeelsmanagement     : diploma 1988 

- PRINCE2® Foundation (projectmanagement)  : diploma 2012  

- PRINCE2® Practitioner (projectmanagement)  : diploma 2012  

  



 

 

Werkervaring 

2013-2015 (zie projecten) : Soeters Mobiliteitsprojecten B.V. 

Functie  : Directeur (DGA) 

Verantwoordelijkheden : Participatie In VOF ANDERS t.b.v. project 

     SLIM en Werken in de regio Arnhem 

     Nijmegen, in de rol van projectleider  

    Werkgevers Aanpak 

       

1995-heden (zie projecten) 

Organisatie  : Soeters Mobiliteits Advies  

Functie  : Senior mobiliteitsmanager 

Verantwoordelijkheden   : werkzaamheden verrichten voor een  

         groot aantal profit en non-profit   

         organisaties. De werkzaamheden   

         kenmerken zich door een mix van 

         inhoudelijke werkzaamheden,  

        projectleiderschap en proces-   

        management.  
Verzorgen van een groot aantal 

presentaties, Webinars en trainingen over 
mobiliteits-beïnvloeding en de 

samenwerking tussen overheid en 
bedrijfsleven voor o.a.: lokale en 
regionale bestuurders, personeels- en 

facilitymanagers, gemeenteambtenaren, 
milieu-inspecteurs in Nederland, Groot-

Brittannië en in de Verenigde Staten. 

  



 

2005-2007 

Organisatie : Verkeer.advies (Amsterdam). 

Functie  : Senior Adviseur en MT lid. 

Verantwoordelijkheden : Diverse projecten: o.a. uitvoeren van EU 

     Project in Amsterdam als projectleider  

     Zuidas, Mobiliteitsmanagement, tijdens  

     Groot Onderhoud A4-A10 Zuid. 
 

1992-1995 

Organisatie     : Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 
         Rijkswaterstaat directie Noord-Holland  

Functie  : Beleidsmedewerker    

     Mobiliteitsmanagement. 

Verantwoordelijkheden  :• Informeren bedrijven en regionale en 

    lokale overheden over de mogelijkheden 

    Van mobiliteitsmanagement en  

    aanzetten tot het maken van een  

    mobiliteitsplan. 

  • Opzetten van diverse lokale projecten in 

   de Provincie Noord-Holland, begeleiden  

   c.q. ondersteunen zoals:I.B.M., 

 Bloemenveiling Aalsmeer, Amsterdam 

   Airport Schiphol, Academisch Ziekenhuis 

   Amsterdam, Corus. 

  • Subsidiëren van het opstellen van  

   vervoerplannen. 
  • Bijdragen aan het mobiliteits-

 managementbeleid binnen  
   Rijkswaterstaat Noord-Holland. 

  • Gedurende 6 weken gewerkt voor CTS, 

   de grootste mobiliteitsmanagement  

   organisatie van de Verenigde Staten te  

   Los Angeles. 

 
  



 

 

1990-1992 

Organisatie  : Van der Wolf, Verkeer en Vervoer  

   Consultants.  

Functie  : Vervoercoördinator. 

Verantwoordelijkheden  : Werkzaam bij het eerste Vervoer- 

  coördinatiecentrum (VCC) te Utrecht.  

  Gewerkt met en voor de volgende  

  bedrijven: AMEV-verzekeringen,  

      Universiteit Utrecht, UM, Coopers &  

  Lybrand. 

Opstellen gebiedsplan waarbij de 

belangrijkste onderdelen waren: 

  • Parkeerplan. 

  • Promotie fietsgebruik, verbeteren 

 fietspadennetwerk, samenstellen 

 fietspadenkaart. 

  • Ontwikkelen informatiepanelen en 

 brochures; 

  • Promotie carpoolen, inrichten speciale  

   carpoolparkeerplaatsen. 



 

Projecten: 

Opdrachtgever : Regionale organisatie en Projectbureau 

    Zuidas. 

Functie    : Projectleider Zuidas. 
Verantwoordelijkheden   : Projectleider themaproject  

         ‘Mobiliteitsmanagement voor de Zuidas’. 

  • Concept Mobiliteitsplan voor de Zuidas. 

  • Concept convenant betrokken 

 overheden en bedrijven. 

  • Verzorgen activiteiten om draagvlak te  

peilen en positief te beïnvloeden. 

Netwerkgesprekken, presentaties en 

andere communicatieve uitingen. 

  • Organisatie officiële startbijeenkomst. 

 

Opdrachtgever    : Provincie Gelderland. 

Functie      : Projectcoördinator EU project OPTIMUM2. 

Verantwoordelijkheden    :  Centrale projectcoördinator ter indiening 

         Application voor cofinanciering     
         Mobiliteitsmanagementprojecten. 

          Activiteiten: 

  • Concept projectvoorstel schrijven t.b.v.  

   Partnersearch in diverse Europese 

 landen. 

  • Projectplanning en budget opstellen. 

  • Fungeren als centraal aanspreekpunt 

 voor EU, 

   Partners en opdrachtgever. 

  • Organiseren van general meetings en 

 technisch voorzitter. 

  • Assisteren Lead Partner,Partners bij 

 invullen Application. 

  • Meeschrijven aan inhoudelijke stukken. 

  • Netwerken onderhouden met EU 

 secretariaat, Partners, diverse 

 Ministeries belanghebbenden. 

  • Fungeren als centrale vraagbaak. 

 



 

Opdrachtgever : Verkeer.advies. 

Functie  : Projectleider Mobiliteitsmanagement  

    tijdens Groot Onderhoud A4-A10 Zuid. 

Verantwoordelijkheden : Leiding geven aan een projectteam van 8   

mensen.Verantwoordelijk voor interne 

organisatie en groot deel externe 

contacten met het (georganiseerde) 

bedrijfsleven, overheden.  

 Resultaat: Door de uitgifte van 30.000 

vervoerspassen met alternatieve 

vervoerwijzen zijn bereikbaarheids-

problemen voorkomen en het OV gebruik 

structureel met meer dan 10% 

toegenomen.  

Het project dient als voorbeeld voor 

soortgelijke projecten in Nederland. 

 

Opdrachtgever : Utrecht Bereikbaar (RWS, BRU, Provincie,  

   Gemeente Utrecht, VNO-NCE, KvK)    

Functie  : Projectleider Mobiliteitsmanagement  

    2008-2009.  

Verantwoordelijkheden : Implementatie van vervoersalternatieven 

    in en om Utrecht, inkoop vervoer,  

    accountmanagement werkgevers,  

    realisatie P+R plekken, uitgifte  

    Mobiliteitspassen. 
  



 

 

Opdrachtgever : Stuurgroep Twente Mobiel/Regio Twente 

   (per 01-01-2015 Provincie Overijssel). 

Functie  : Projectleider Twente Mobiel 2009-heden. 

Verantwoordelijkheden : •Opstellen integraal projectplan inclusief  

     acties, planning en financiën. 

  • Aansturing projectteam 6 projectleiders. 

  • Acquisitie: nieuwe bedrijven(gebieden). 

  • Beheer van een aantal grote 

 werkgevers. 

  • Projectplanning en budget opstellen. 

  • Vertegenwoordiger van Twente Mobiel 

 richting media en tijdens congressen en 

 bijeenkomsten. 

  • Direct begeleiden en aansturen van 

 projecten. 

  • Informeren/adviseren werkgevers. 

  • Acties bedenken en conceptuitwerking. 

 

Opdrachtgever : Regio Twente. 

Functie  : a.i. Projectleider Beter Benutten Twente 

   2011-2012. 

Verantwoordelijkheden  : •Aansturing intern projectgroep Regio 

     Twente. 

  • Mede opstellen Beter Benutten plan   

 Twente. 

  • Netwerken/lobbyen richting Ministerie 

 IenM. 

  • Mede opstellen en controleren Plannen 

 van Aanpak. 

  • Verantwoordelijk voor organisatie 

 programma bezoek Minister aan 

 Twente. 

  • Regio Twente vertegenwoordigen tijdens 

   diverse landelijke Beter Benutten 

   bijeenkomsten en overleggen. 

 



 

Opdrachtgever : Stadsregio Arnhem-Nijmegen  

   (per 01-01-2015 Provincie Gelderland). 

Functie  : Projectleider Werkgevers aanpak binnen 

    de VOF ANDERS in het uitvoeringsteam 

    SLIM Werken en reizen 2013-2015. 

Verantwoordelijkheden : •Aansturing externe adviseurs  

  • Acquisitie: nieuwe bedrijven(gebieden). 

  • Contactpersoon namens VOF Anders 

 richting opdrachtgever  

  • Direct begeleiden en aansturen van   

 projecten. 

  • Informeren/adviseren werkgevers. 

  • Acties bedenken en conceptuitwerking. 

 

 

Cursussen/studiedagen 

- Projectmanagement  

- Presentatietechniek  

- Mediatraining (benadering bedrijven) 

- Vervoermanagement en de Wet Milieubeheer 

- Studiereis CTS, Los Angeles, USA  

- Studiedag Marketing en het internet.  

 


