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Het expertteam Kantoortransformatie
Onze ambassadeur: Wouter de Jong
Wouter de Jong is ambassadeur van het Expertteam
Kantoortransformatie. Als gedeputeerde Wonen, Milieu,
Duurzaamheid & Strategie van de provincie Utrecht, initieerde hij
daar de Taskforce Transformatie. Deze is gericht op het ontwikkelen
van een visie en aanbevelingen op het bestuurlijke niveau om
daadkrachtig te kunnen werken aan transformatieprojecten. Naast
zijn functie als directeur van Necker van Naem, is hij ondermeer ook
voorzitter van het Platform Duurzame Gebiedsontwikkeling.
Belangrijke thema’s voor Wouter zijn wonen, de aanpak van de leegstand van kantoren via
transformatie en hergebruik, duurzaamheid en milieu.
Mariëlle Hoefsloot
Mariëlle is senior projectleider ruimtelijke ontwikkeling bij de provincie
Utrecht en heeft binnen het team Wonen en Binnenstedelijke
Ontwikkeling de aanzet gegeven voor programma kantorenleegstand
en –transformatie van deze provincie. De verkenning van de kansen
voor kantoortransformatie binnen de provincie is sinds 2008 ingestoken
op twee sporen; het oplossen van knelpunten binnen ruimtelijk beleid
en het ondersteunen van transformatie experimenten.

Dionne Baaré
Dionne is beleidsadviseur ruimtelijke ordening bij de gemeente
Nieuwegein en verantwoordelijk voor het procesmanagement bij
ruimtelijke initiatieven en de bijbehorende planologische afwegingen.
Het bestrijden van kantorenleegstand, transformatie van individuele
kantoorpanden en het opzetten van een gebiedsgerichte aanpak voor
een wijk met veel kantoorleegstand en leefbaarheidsproblematiek, is
een van haar voornaamste aandachtspunten.

Leonie Melchers
Sinds begin 2011 is Leonie binnen de gemeente Rotterdam betrokken bij
de aanpak van kantorenleegstand. De gemeente jaagt initiatieven vanuit
de markt aan en speelt hierin een faciliterende rol. Vanuit de markt wordt
positief gereageerd op deze aanpak, de eerste projecten worden in het
voorjaar opgeleverd. Ze wil graag haar enthousiasme, kennis en

vaardigheden inzetten om andere gemeenten op weg te helpen.

Sander Gelinck
Sander werkt als zelfstandig adviseur in gebouw- en gebiedsontwikkeling
onder de naam iD&DN. Hij publiceerde verschillende onderzoeken op het
gebied van transformatie. Tevens heeft hij ruime ervaring met het
aanjagen van projecten op het gebied van particulier
opdrachtgeverschap, ifd-bouwen en transformatie van kantoorgebouwen.
Vanuit deze ervaringen kan hij gemeenten ondersteuning bieden in de
regierol, maar ook onorthodoxe ideeën aandragen.

Jean Baptiste Benraad
Jean Baptiste is onder de naam ‘Benraad Hernieuwt’ initiatiefnemer en
partner van het TransformatieTeam. Het TransformatieTeam is een
samenwerking van zelfstandige specialisten met bewezen ervaring en
ruime kennis op het gebied van (tijdelijke en permanente) transformatie
van kantoor-en bedrijfsruimte naar woonfunctie, al dan niet
gecombineerd met kleinschalige werkruimte of bedrijfsverzamelfunctie.
Naast advies op het gebied van transformatie en huisvesting bijzondere
klantgroepen (oa studenten- en jongerenhuisvesting), is hij ook lid van het H-team ter bevordering
Herbestemming. In het verleden was onder andere directeur Stadswonen, de studentenhuisvester
van Rotterdam.

