
                                                                                                                              
 
 
 
Voor Weusthuis en Partners komt Heeredwinger Advies graag in contact met 
belangstellenden voor de positie van  
 
 

Senior Adviseur Stedelijke Ontwikkeling 
 
 
Een prachtige uitdaging qua inhoud, positie en (doorgroei)mogelijkheden. Heb jij hart voor 
stedelijke ontwikkeling, heb jij visionair en praktisch jouw sporen op dit terrein verdiend, wil 
je werken bij een toonaangevend bureau met bevlogen en fijne collega’s, die oog hebben 
voor work life balance en persoonlijke ontwikkeling en last but not least wil jij leidend zijn in 
de uitbouw van onze portefeuille stedelijke ontwikkeling, lees dan verder. 
 
Wie zijn wij? 
Weusthuis en Partners bestaat sinds 1995 en is sinds die tijd een gewaardeerde partner voor 
organisaties in het publieke domein met uitdagingen op het terrein van de ruimtelijke 
ontwikkeling in het noorden en oosten van het land. Weusthuis en Partners voegt waarde 
toe bij visie ontwikkeling en vormgeving van complexe ruimtelijke processen, maar ook door 
programma’s en projecten op dat terrein te leiden.  
 
Weusthuis en Partners is gevestigd in het Zuiderpark in Groningen. Het bureau heeft een 
structuur met 10 adviseurs in dienst en 5 zelfstandige adviseurs die werken via Weusthuis 
Associatie en gebruik maken van alle faciliteiten die Weusthuis en Partners biedt. De 
aandelen van het bureau zijn in handen van Coen Weusthuis, Marco Hormann en Sytse 
Kroes. Zij zijn intensief betrokken bij het bureau. Sytse als directeur en Coen en Marco als 
zelfstandig adviseur via Weusthuis Associatie. De adviseurs van Weusthuis en Partners 
voelen zich thuis bij het bureau en zijn daardoor vaak lang verbonden. Dat heeft een aantal 
duidelijke redenen. Het bureau doet een appel op vakinhoud, zelfstandigheid en persoonlijke 
regie, maar verbindt dat bewust met ruimte voor contact en betrokkenheid, work life balance 
en veel mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling. Dat leidt tot een hechte cultuur, 
informeel en met korte lijnen, aantrekkelijk voor professionals en voor opdrachtgevers in het 
landelijke en stedelijke gebied. 
Weusthuis en Partners is financieel kerngezond. Het omvangrijke netwerk en de resultaten 
die de adviseurs realiseren zorgen voor continuïteit in de opdrachten. 
 
Waarom zoeken wij jou? 
Weusthuis en Partners wil uitbreiden en meer aandacht geven aan stedelijke opgaven. Met 
die uitbreiding wil Weusthuis en Partners ook kunnen voorzien in de groeiende vraag van 
grotere gemeenten. Om dit te realiseren wil Weusthuis en Partners zich graag langjarig 
verbinden met een ervaren, stedelijke ontwikkelaar die leidend wil zijn bij de uitbouw van de 
stedelijke portefeuille en die zich aangetrokken voelt tot de cultuur van Weusthuis en 
Partners. Het bureau biedt de nieuwe professional bij gebleken geschiktheid een 
aantrekkelijk perspectief. 
 
 
 
 



                                                                                                                              
 
 
Wat mag je meebrengen naar ons bureau? 
Weusthuis en Partners heeft het volgende, ideale profiel voor ogen: je bent een 
gepassioneerde gebiedsontwikkelaar met ruime ervaring in het stedelijk gebied.  
 
Je blinkt uit door een inhoudelijke visie op de toekomst van het stedelijk gebied en de 
relevante ontwikkelingen daarbinnen. Die denkkracht vertaal je op een vanzelfsprekende 
manier naar haalbare en innovatieve concepten, processen en projecten. Je beschikt over 
een uitstekend netwerk in het publieke en private domein in Noord en Oost-Nederland en 
bent een gewaardeerde, inhoudelijke gesprekspartner voor publieke opdrachtgevers. Je kent 
de dynamiek van een politiek bestuurlijke setting.  
Je hebt als uitvoerend gebiedsontwikkelaar ervaring met cijfers, onderhandelingen, 
contractvorming en aanbestedingen. Je hebt kennis van vastgoed en wet- en regelgeving in 
het ruimtelijk domein. Je combineert overzicht met, waar nodig, kennis van details. 
Je voelt je thuis in de cultuur van het bureau, maar bent ook in staat om jouw collega’s 
kritisch te bevragen en een spiegel voor te houden. Je denkt na over de inhoud en 
verbreding van de portfolio, de marktpositie en de verdere ontwikkeling van het netwerk van 
Weusthuis en Partners. Vermoedelijk heb je een achtergrond bij de overheid, bij een 
woningbouwcorporatie, een ontwikkelaar, een bouwer, een ingenieursbureau of werk je als 
ZZP-‘er in het ruimtelijk domein.  
 
Aangesproken? Neem contact met ons op! 
Heb je een passie voor stedelijke ontwikkeling en spreekt het verhaal van Weusthuis en 
Partners jou aan, bel dan. Dat kan door contact te zoeken met Jacques Heldoorn van 
Heeredwinger Advies (0625024328/j.heldoorn@heeredwinger.nl). Hij ondersteunt Weusthuis 
en Partners bij de vervulling van deze positie. De sluitingsdatum is dinsdag 4 januari 2022. 
Een telefoontje en uw curriculum vitae zijn voldoende. Jacques Heldoorn zal je dan 
uitnodigen voor een ontmoeting. 
 
Voor de gesprekken bij Weusthuis en Partners is de volgende opzet bedacht. Je ontmoet op 
maandagochtend 17 januari Marco Hormann (aandeelhouder/ adviseur) en Jan Reinsma 
(adviseur stedelijk gebied) en dinsdagochtend 18 januari Coen Weusthuis (aandeelhouder/ 
adviseur) en Sytse Kroes (aandeelhouder/directeur).  
In het verloop van de procedure zal gesproken worden over de arbeidsvoorwaarden en het 
carrièreperspectief. 
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