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CURRICULUM VITAE   
 Arnhem, Sittard, maart 2016                                                             
 

 
PERSOONLIJKE GEGEVENS 
  Naam:  Joep Hermens  (2e woonadres) 
  Adres: Horatiuslaan 28 Gildemeestersplein 264   
  Woonplaats: 6135 HW  Sittard 6826 LT  Arnhem   
  Telefoon: 046 – 45 88 675 026 – 84 88 645 
  Mobiel: 06 – 46 10 85 20 
  Emailadres: joep@mmx.co.nl 
  Geboortedatum: 21 juli 1967 

 
 Joep Hermens heeft een brede ervaring als commercieel projectontwikkelaar, vastgoedadviseur en 

project- en procesmanager van complexe vastgoed- en gebiedsontwikkelingen. Door zijn 

multidisciplinaire opleiding en werkervaring zowel in de civiele techniek, de bouw en de vastgoedbranche 

is hij in staat om integrale vraagstukken te doorgronden en daar adequaat leiding aan te geven. 

 Joep kenmerkt zich in zijn werk als een man met een commerciële aanpak, hij is flexibel maar ook 
vastberaden en doelgericht. Hij is een teamplayer en zorgt binnen een team voor de verbinding tussen de 
verschillende teamleden. Zijn analytisch vermogen heeft hij sterk ontwikkeld, waardoor hij in staat is om 
snel en accuraat situaties te beoordelen. Hij is gewend om resultaatgericht te werken in complexe 
dossiers en heeft een goed gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen. Relevante 
projectdoelstellingen verliest hij daarbij niet uit het oog.  

 Joep weet professioneel om te gaan met uiteenlopende belangen van de diverse actoren in een 
projectomgeving. Zijn zeer brede kennis en ervaring op het gebied van vastgoed- en gebiedsontwikkeling 
kan hij op een professionele manier in zetten in de hedendaagse uitdagingen binnen deze branche.  

 Joep is een veelzijdig manager/adviseur en heeft veel kennis van en ervaring met het gehele ontwikkel- en 

realisatietraject van projecten. “Van gras tot sleutel” heeft hij diverse projecten ontwikkelt in alle fasen 

van het bouwproces (initiatief-, planontwikkelings-, voorbereidings-, contracterings- en uitvoeringsfase). 

Die ervaring heeft hij opgedaan bij private opdrachtgevers (projectontwikkelaars, advies-/ 

ingenieursbureaus en aannemers) meestal in nauwe samenwerking met overheden (gemeenten en 

provincie), corporaties en (institutionele) beleggers. Daarmee is Joep zeer goed in staat met de diverse 

actoren in een project te communiceren en begrijpt hij hun belangen. 

 In samenwerkingsverbanden heeft Joep ook altijd oog voor de mens achter de mens. Een goede sfeer en 

onderlinge verhoudingen komt de prestaties van het team ten goede, zonder daarbij de zakelijke kant uit 

het oog te verliezen. Hij houdt van aanpakken en samen ambities waar te maken! 

 
1991 - 1996 Technische Universiteit Delft | Faculteit Civiele Techniek. 
 Afstudeerrichting: mechanica en constructies, sectie Betonconstructies 
 Afstudeerthesis: Parkeren in Ringwegen: ontwerp Ringparking (in opdracht van HBG)  
 Relevante doctoraalvakken: uitvoerings- en kostenaspecten, systematisch ontwerpen, recht, 

bestuurskunde en ruimtelijke ordening, materiaalkunde, civieltechnische projecten, 
probabilistisch ontwerpen, methodisch ontwerpen van civieltechnische constructies 

 Afgestudeerd op 28 juni 1996. 
  
1987 - 1991 Zuyd Hogeschool Heerlen | Civiele Techniek en Milieutechniek. 
  Afstudeerthesis: Ontwerp Verkeerstunnel in traverse A2/E9 te Maastricht. 
 Afgestudeerd op 19 juli 1991. 
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1986-1987 Werktuigbouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven 
1984-1986 Atheneum B, S.G. St Janscollege te Hoensbroek 
1979-1984: H.A.V.O., S.G. Broeklandcollege te Hoensbroek 

 
2015 - heden Wonen Limburg | interim senior projectmanager bij afd. Transformatie & Ontwikkeling 

Werkzaamheden: 
 Grondexploitaties en gebiedsontwikkelingen 
 Beheer grondportefeuille, inclusief contractbeheer 
 Projectontwikkeling en projectmanagement 
 Herstructurering, renovatie, transformatie 
 Contractvormen: ketensamenwerkingsovereenkomst 

 
2014 - 2015 Servatius | interim projectontwikkelaar 

Werkzaamheden:  
 Grondexploitaties en gebiedsontwikkelingen 
 Herstructurering, renovatie, nieuwbouwprojecten 
 Projectontwikkeling en projectmanagement 
 Contractmanagement 

 
2014 - 2015 Cório Vastgoedontwikkeling | interim projectmanager 

Werkzaamheden:  
 Project-/contractmanagement voor de realisatie van een vijflaagse ondergrondse 

parkeergarage met daarboven nieuwe winkels ten behoeve van de renovatie van 
Winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht. Primaire taak: contractbeheer UAV-gc contract 
in realisatiefase. 

 Coördinatie omgevingsmanagement i.s.m. diverse actoren (gemeente, provincie). 
 
2014 Gemeente Heerlen | Planeconoom bedrijfsbureau  

Werkzaamheden:  
 beheer en financiële controlling van diverse lopende grond- en vastgoedexploitaties 
 herpositionering gebiedsontwikkeling woonlocatie Hoogveld 

 
2013 - heden Officetowork | eigenaar/partner 

Werkzaamheden:  
 Verhuur van betaalbare kantoorruimte aan zelfstandig ondernemers (zzp-ers, freelancers, 

therapeuten) en kleine ondernemingen op basis van flexibele huurcontracten. Ontzorgen 
van vastgoedeigenaren met leegstaande (kantoor)panden. Leveren van service- en 
dienstenpakket aan de huurders ter ondersteuning van hun kantoor. Langdurig leegstaande 
(kantoor)panden worden op deze wijze weer opnieuw in gebruik genomen, waarbij het 
toekomstig leegstandsrisico substantieel wordt verlaagd. 
 

2013 - 2014 ZUYD Hogeschool Heerlen | docent Bouwtechnische bedrijfskunde  
Vakken:  
 Kosten en Financiering; Projectontwikkeling); 
 Begeleiding (tutor) 1e jaarsproject “Herontwikkeling Gebiedsontwikkeling Vossenpark” te 

Heerlen; 
 Begeleiding (tutor) 2e jaarsproject “Huisvesting (ontwikkeling nieuwbouw) kantoor Media 

Groep Limburg” te Sittard; 
 Begeleiding stagiaires 3e studiejaar; begeleiding afstudeerders 4e studiejaar. 

 
2011 - heden MMX Company | eigenaar 

Werkzaamheden:  
 (Interim)project- en procesmanagement en advisering op het gebied van vastgoed-, locatie- 

en gebiedsontwikkeling. 
 Begeleiding opdrachtgevers bij contractvorming in alle fasen van initiatief tot exploitatie. 
 Plan- en gebiedseconomie, grond- en vastgoedexploitaties, financiële begeleiding van 

solitaire kleinschalige ontwikkelingen tot complexe, integrale herstructureringen. 

WERKERVARING  
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 Conceptontwikkeling voor herbestemming bestaand vastgoed en nieuwbouw. 
 Marktverkenning en -analyse ten behoeve van (her)programmering vastgoedprojecten. 
 Medeoprichter en contractbeheerder ZZP Fabriek Maastricht (2013-2015), in samenwerking 

met de gemeente Maastricht; het betreft een vereniging voor zelfstandige ondernemers. 
 Opstarten Buro 12 als ondernemers- en vastgoedcoach voor de tijdelijke invulling van 

leegstaande (winkel- en kantoor)panden, gebaseerd op het concept ReNew Newcastle 
(Australië) van Marcus Westbury. 

 HC Scoop / Sportzone Sittard (2013-2015): accommodatiebeheer sportvelden en 
verenigingsgebouw. 

 Docent BOB Opleiding, Training en Advies (januari 2015-heden): studieonderdelen 
Projectontwikkeling, Integrale gebiedsontwikkeling, Marktontwikkelingen en 
Vastgoedkunde in de leergang Bouwkostendeskundige. 

 
Projecten/opdrachten:  
 Commerciële herstructurering wijken Parkstad / Maastricht e.o. (2016 – heden) 

In opdracht van Stadsregio Parkstad Limburg opstellen van een casestudie naar de haalbaarheid van 
herstructurering, transformatie en herontwikkeling van probleemwijken met particulier bezit. 
Intensieve samenwerking met de gemeenten Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht en de Provincie 
Limburg. 

 Transformatie Berkele Heem in Horst (2015-2016) 
In opdracht van Wonen Limburg voorbereidingstraject voor de transformatie van een voormalig 
woonzorgcentrum naar reguliere appartementen, inclusief intern besluitvormingsprocedure. 

 Herbestemming Klooster Loreto Simpelveld (2014 - 2015) 
opstellen herbestemmingsvisie voor het historische klooster in de kern van Simpelveld, in opdracht van 
Stadsregio Parkstad Limburg en in nauwe samenwerking met de gemeente Simpelveld. 
Procesmanagement: begeleiding herontwikkelings- en aankooptraject van gemeente en kopende 
ontwikkelaar. 

 Maastricht Biking Experience, leisureconcept in leegstaand pand (2013 - 2014) 
financiële haalbaarheidsstudie voor een leisureconcept dat gehuisvest zal worden in een bestaand 
bedrijfspand; hiertoe is een exploitatiemodel (in Excel) opgezet waarmee de haalbaarheid voor diverse 
varianten op overzichtelijke wijze kan worden geanalyseerd. 

 Herontwikkeling Lindeplein Brunssum (2012 - 2013) 
in opdracht van de gemeente Brunssum uitvoeren van een quick scan marktverkenning voor de toetsing 
van het beoogde vastgoedprogramma (horecagerelateerde retail en (zorg)appartementen); advisering 
eventueel alternatief programma (hotel); marktconsultatie geïnteresseerde partijen/investeerders; 
voorbereiden verkoop- en gunningsprocedure. 

 Herbestemming Frans Klooster Sittard (2012 - 2013) 
conceptontwikkeling voor de invulling van een kloostercomplex met authentieke kapel ter behoudt van 
dit monumentale complex als studentencampus (acquisitie/aanbestedingstraject met gemeente). 

 Herbestemming Groote Molen Meerssen (2011 - 2014) 
conceptontwikkeling, financiële en juridische  begeleiding in opdracht van eigenaar ten behoeve van de 
verkoop van het monumentale pand. 

 Zorghotel Mamelis in Vijlen (2010 - 2016) 
procesmanagement ontwikkeling en bouwbegeleiding, contractvorming onderaannemers, planning en 
budgetbewaking voor een kleinschalig, privaat zorgcomplex met circa 25 zorgplaatsen voor nazorg, 
herstel, verpleging en revalidatie van ziekenhuispatiënten alsmede recreatief voor cliënten met een 
zorgindicatie.  

 Site 21 Genk, België (2013) 
kopersbegeleiding organiseren voor opdrachtgever Nieuwe Borg BV bij realisatie en oplevering van 24 
grondgebonden koopwoningen; contacten met zowel de kopers, onderaannemers, uitvoerder op de 
bouwplaats en opdrachtgever 

 Grondexploitatie Melickerveld/Leigraaf (Kaleidos) Roermond (2006 - 2011) 
gebiedsontwikkeling (ca. 500 woningen): grond- en opstalexploitatieberekeningen t.b.v. haalbaarheid, 
(stedenbouwkundige) planontwikkeling, planeconomie; in opdracht van de ontwikkelingscombinatie en 
grondexploitant Leigraaf Midden Limburg BV, bestaande uit Jongen Bouwontwikkeling (Volker 
Wessels), ING Real Estate, Wonen Limburg en Wonen Zuid; stedenbouwkundige Riek Bakker (BVR). 

 Stedenbouwkundige visie Kerkrade Centrum/Oost (2011) 
advisering en regionale kennisinbreng aan Cooper Feldman te Naarden ten behoeve van de 
aanbestedingsprocedure voor de ontwikkeling van de genoemde visie.  

 

2001 – 2012  Nieuwe Borg Real Estate BV | vastgoedontwikkelaar (2011) 
  3W Vastgoed BV | projectontwikkelaar (2005 – 2011) 
   Heijmans Vastgoed BV | gebiedsontwikkelaar / planeconoom (2001 – 2005) 
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  Werkzaamheden: 
 Ontwikkelen van vastgoedprojecten (woningbouw en commercieel vastgoed) in het gehele 

traject van initiatief, ontwikkeling, ontwerp en realisatie voor binnenstedelijke 
herstructureringsprojecten, inbreidingslocaties en uitleggebieden. 

 Proces- en projectmanagement op financieel, juridisch en technisch gebied voor diverse 
locatie- cq. gebiedsontwikkelingen (stedenbouwkundig ontwerp en RO-traject), 
vastgoedontwikkelingen en het openbare gebied (bouw- en woonrijp maken, infrastructuur 
en civieltechnische werken). 

 Contractmanagement ten behoeve van diverse typen vastgoedprojecten, 
grondverwervingen. 

 Door de intensieve samenwerking met gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen en 
private partijen met diverse verschillende belangen, is het creëren van draagvlak, rekening 
houdend met politieke, maatschappelijke of andere gevoeligheden, in de projecten steeds 
een van de uitdagingen. 

 Verwervingen, acquisities, prijsvragen en haalbaarheidsstudies voor ruimtelijke 
ontwikkelingen. 

 Planeconomie: opstellen (en beheren) van grond- en vastgoedexploitaties, uitgifte 
bouwrijpe kavels). 

 Leiding geven aan ontwerp- en bouwteams met projectmanagers, architecten en 
stedenbouwkundigen, adviseurs en aannemers. 

 Contractvorming in alle fasen van het ontwikkelproces ten behoeve van ontwikkeling, 
ontwerp, verkoop, verhuur en realisatie. 

 Verkoop en verhuur van de ontwikkelde projecten in samenwerking met onder andere 
makelaars en gemeentelijke PR-afdelingen (gebiedspromotie, marktonderzoek en -analyse). 

 
Enkele projecten:  
 Centrumplan locatie ‘Tissages Bruggeman’ Sint-Niklaas, België 

gebieds- en opstalontwikkeling in het centrum van Sint-Niklaas (B) van circa 200 wooneenheden 
(grondgebonden, appartementen, zorgcomplex) alsmede een commerciële plint 

 Centrumplan ‘Achter de Hoven’ Gilze (en Rijen) 
ontwikkeling inbreidingslocatie in het centrum van Gilze; gebieds- en opstalontwikkeling van circa 250 
woningen (grondgebonden en appartementen) te realiseren in diverse deelplannen, alsmede een 
huisartsenpraktijk met apotheker (AHOED), zorg- en commerciële functies (circa 3.500 m2 supermarkt 
en detailhandel). 

 Plan Molenbeek Centrum Sittard 
opstalontwikkeling appartementengebouw van circa 80 woningen met ondergrondse parkeergarage, 

twee supermarkten en detailhandel; architect Wijnen&Co, Sittard. 
 Carboonplein Kerkrade 

realisatie nieuw winkelcentrum Spekholzerheide; ca. 8.700 m2 vvo (AH, Jumbo, Aldi, Blokker en 77 
appartementen; architect: Bruls en Co, Maastricht. 

 Zitterd Revisited fase 1 en 3 (herontwikkeling oude ziekenhuislocatie) 
revitalisering van de historische binnenstad van Sittard conform stedenbouwkundige visie van Jo 
Coenen;  
fase 1: gebieds- en opstalontwikkeling van circa 425 appartementen te realiseren in acht 
bouwblokken, ondergrondse private parking en openbare parkeergarage ca. 600 plaatsen.  
fase 3: gebiedsontwikkeling (ca. 700 woningen, gestapeld en grondgebonden, en ca. 5.000 m2 
commerciële functies); grond- en opstalexploitatie t.b.v. haalbaarheid, (stedenbouwkundige) 
planontwikkeling, in samenwerking met Orbis Medisch- en Zorgconcern, Vesteda, ZO Wonen, 
gemeente Sittard-Geleen en het ministerie van VROM. 

 De Dominicaan (deelproject van Zitterd Revisited fase 1) 
ontwikkeling en realisatie woongebouw 54 luxe appartementen met ondergrondse parkeergarage; 
architect Bruno Albert uit Luik. 

 De Meister Sittard 
herontwikkeling monumentaal schoolgebouw naar zes stadwoningen en vier appartementen, door 
restauratie van een gedeelte van het gebouw en de directeurswoning, aangevuld met nieuwbouw; 
architect: Humblé Neuhoff Maastricht. 

 

1998 - 2001 HBG Civiel bv | ontwikkelaar infrastructuur / planontwikkelaar 
Projecten: 
 Ontwikkeling van en projectacquisitie voor PARKgarage (nieuw concept voor combinatie 

parkeren en parken) in samenwerking met HBG Vastgoed, HBG Utiliteitsbouw, Arcadis en 
Parkeer Management Nederland (PMN); 
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 Projectcoördinatie en grondexploitatie voor herstructurering van het Stationsgebied te 
Middelburg in samenwerking met HBG Vastgoed, Volker Wessels Vastgoed en Bouwfonds; 
in nauw overleg met NS Vastgoed; 

 Variantenstudies en kostenanalyses voor diverse ondergrondse parkeergarages te 
Amsterdam (onder andere in samenwerking met HBG Utiliteitsbouw); 

 Variantenstudie tunnels voor auto- en treinverkeer Zuidas Amsterdam; 
 Variantenstudie verkeerstunnel A4 Vlaardingen/Schiedam. 

 
1998 Hollandsche Beton- en Waterbouw bv (HBW) |  projectconstructeur 

Projecten: 
 Betuweroute, tracédeel Sliedrecht - Gorinchem; 
 Zeesteiger Trombay (India); 
 MARIN: Offshore-tank en Zeegangstank; 
 Waterkrachtcentrales Grave en Sambeek; 

 
1996 - 1998 Arcadis bv | constructeur 

Projecten: 
 Parkeergarages Museumplein Amsterdam; 
 Archiefkelder Rijksmuseum Amsterdam; 
 Appartementencomplex stationslocatie Rijswijk; 
 Appartementengebouw Lange Brugstraat 35 te Breda; 
 Ontwerp- en constructieberekeningen voor diverse kleine projecten. 

 
2015 Investeren in TAX Liens en TAX Deeds (vastgoed) in de Verenigde Staten 
2012 Masterclass Vastgoed 3.0 (thema: How to use a good crisis!) 
2011 Masterclass Vastgoed 3.0 (thema: Real Estate after the Big Reset; anders denken in vastgoed) 
2002 Grondbeleid en locatieontwikkeling | Elsevier, Utrecht 
2002 Rekenen op uw vastgoed | Novam, Rotterdam 
2000  Business Introduction Course | De Baak, Management Centrum VNO-NCW. 
1999 Parkeergarages | Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid, Eindhoven   
1998 Projectontwikkeling in civiele techniek | PAO Techniek en Management, Delft 
1998 Investeren en beheren van parkeergarages | Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid, Rotterdam 
1997 Damwandconstructies en bouwputten, PAO Techniek en Management, Delft 

 

 
2015 - heden Rotary  
2012 - 2016 bestuurslid accommodatiebeheer Hockeyclub HC Scoop, Sittard 
1996 - heden KIVI ingenieursvereniging  

 

 
Engels Goed, mondeling en schriftelijk. 
Duits   Zeer goed, mondeling en schriftelijk. 
Frans  Redelijk, mondeling en schriftelijk. 
Spaans            Matig, mondeling en schriftelijk. 

Kunnen op verzoek worden verstrekt en kunnen in overleg worden benaderd. 
   
 

CURSUSSEN | WORKSHOPS | TRAININGEN  

NEVENFUNCTIES | LIDMAATSCHAPPEN 

TALEN 

REFERENTIES 
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Berkele Heem in Horst | transformatie bestaand vastgoed 

 

 
 

 
Transformatie van 92 woonzorgeenheden naar 43 
reguliere appartementen.  
Opdrachtgever: Wonen Limburg 
Ketenpartner: Van Wijnen Sittard BV 
Investering: circa € 5,5 mio 
Rol: projectontwikkelaar/projectmanager 

 
 
 

 

 

Parkeergarage uitbreiding winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht | realisatie nieuw vastgoed 

 
 
 

 
Realisatie 5 laags ondergrondse parkeergarage nieuwbouw 
winkelcentrum Hoog Catharijne Utrecht. 
Opdrachtgever: Corió  Vastgoedontwikkeling 
Partners: gemeente Utrecht (POS)  
Investering: circa € 70 mio 
Rol: contractmanager 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Herbestemming klooster Loreto in Simpelveld | herbestemming bestaand vastgoed 

 

 
 

 
Herbestemming van monumentale klooster naar nieuwe 
functies, gebaseerd op de locale economie  
Opdrachtgever: Stadsregio Parkstad Limburg  
Partners: gemeente Simpelveld en Hermon Erfgoed. 
Investering: n.v.t. 
Rol: procesmanager 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PROJECTEN PORTFOLIO 
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De Dominicaan in Sittard | ontwikkeling en realisatie nieuw vastgoed 

 

  
 

 
Ontwikkeling en realisatie 54 luxe nieuwbouw 
koopappartementen in Sittard 
Opdrachtgever: 3W Vastgoed  
Partners: Bruno Albert Architects en Bouwcombinatie 
Laudy – Van Wijnen 
Investering: circa € 14 mio 
Rol: projectontwikkelaar 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Winkelcentrum Carboonplein in Kerkrade | ontwikkeling en realisatie nieuw vastgoed 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Ontwikkeling en realisatie van hoogwaardig winkel-, woon- 
en verblijfsgebied met appartementen, retail en 
dienstverlening.  
Opdrachtgever: 3W Vastgoed  
Partners: Bruls & Co Architecten, Jongen  
Projectontwikkeling 
Investering: circa € 19 mio 
Rol: projectontwikkelaar 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

De Meister in Sittard | herontwikkeling bestaand en realisatie nieuw vastgoed 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Herontwikkeling/transformatie van een bestaand, 
monumentaal schoolgebouw naar 6 stadswoningen en 4 
luxe appartementen  
Opdrachtgever: 3W Vastgoed  
Partners: Humblé-Neuhoff Architecten, Laudy 
Investering: circa € 5 mio 
Rol: projectontwikkelaar 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 


