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“Laat mij zaken oplossen, knopen ontwarren en veranderingen in de 

steigers zetten. Liefst op het gebied van innovatie en duurzaamheid.”



“Laat mij zaken oplossen, knopen ontwarren en veran-

deringen in de steigers zetten. Liefst op het gebied van 

innovatie en duurzaamheid.”

“Door mijn ervaring, denkkracht en analytisch vermogen 

zie ik snel wat er moet gebeuren, waar en met wie. Ik ben 

direct, maar altijd tactisch en benaderbaar. Mijn grootste 

talent is dat ik mensen en teams met elkaar kan verbinden 

en betrokkenheid creëer, ongeacht hun expertise, ervaring 

of achtergrond.”

“Als adviseur ben ik een generalist. Over veel onderwer-

pen kan ik zelf adviseren, anders zie ik snel bij wie ik de 

juiste kennis kan ophalen. Ook pas ik me makkelijk aan 

nieuwe omgevingen aan. Wat mij betreft is chaos een 

voedingsbodem voor grote ideeën en veranderingen. Een 

prima basis om strategie op te bepalen.”

Extra handen of expertise nodig om je 
project in goede banen te leiden? 

Vraag Wouter als:

 •  Eerlijke sparringpartner van 

directie en management

 • Lansbreker voor verandering

 •  Tijdelijk extra brein om projecten 

weer een boost te geven

 •  Ondersteuner bij (gedrags) veran-

deringen

Vanwege zijn:

 •  Gedreven enthousiasme  

en creativiteit

 •  Open, verbindende en 

onderzoekende houding

 •  Optimistische maar weloverwogen 

ondernemerschap

Een greep uit Wouter’s CV:
 • Goed draaiend projectteam opgezet voor implementatie Omgevingswet bij een G4-gemeente (2019-2020)
 • Doorontwikkeling van een cluster (50 fte) met vergunningverleners, toezichthouders en handhavers voor een uitvoeringsdienst (2019)
	 •	Realisatie	backoffice	voor	outsourcing	van	afhandeling	van	omgevingsvergunningen	(2018)
 • Overdracht van VTH bouw- en milieutaken en medewerkers van diverse gemeenten naar een omgevingsdienst (2015-2018)
 • Realisatie nieuwe DVO tussen gemeente Zeist en ODRU voor bezoekerscentrum en bijbehorende milieueducatie en communicatie (2018)
 • Opzetten nieuw team voor uitvoering van asbesttaken vanuit een omgevingsdienst (2014/2015)
 •  Als leidinggevende van team archeologen, erfgoeddeskundigen, architecten en GISspecialisten verantwoordelijk voor realisatie van succesvolle 

innovatieve producten, waaronder een digitale interactieve erfgoedkaart voor de regio Eindhoven (2009-2013)

Ontmoet Wouter van Pernis,  
strategisch adviseur (omgeving).


