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Naam  Blok, Kees 

 

Titel  Ir. 
Geboortejaar  1964 
Nationaliteit  Nederlands 
t.b.v. positie  Adviseur integraal waterbeheer  

   
   
Opleidingen & 
Cursussen 

 1988, Landbouwuniversiteit Wageningen, Cultuurtechnisch Ingenieur, 
cum laude. Specialisatie Voorlichtingskunde 
Cursussen projectplanning & -monitoring, natuurvriendelijke oevers, 
nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening en nieuwe Waterwet, 
groepsdynamica en procesfacilitatie.  

   
Expertise  In staat doelen, opgaven, knelpunten en kansen rond integraal 

waterbeheer en ruimtelijke ordening te koppelen en op te lossen. Vertaalt 
technische, milieukundige en maatschappelijke doelen naar concrete 
waterbeheer-plannen en -projecten. Bekend met procedures ruimtelijke 
ordening en Kaderrichtlijn Water. Ervaring als voorzitter van 
inspraaktrajecten en expert judgement sessies; en als relatiemanager 
gemeente - waterschap. Goede schrijver en presentator. 

   
Affiliaties  Lid van KLV en Waternetwerk. Initiator en bestuurslid van vereniging 

WaterForce, netwerk van zelfstandige waterdeskundigen.  
   
Werkervaring 

2010 – 2014  
Gem. Gemert-Bakel 

 Projectleider 
Voorbereiding gebiedsinrichting ten behoeve van wijstherstel, beekherstel 
en aanleg EVZ nabij Esperloop 

2013 – 2013 
Bangladesh 

 Missieleider VNG International 
Identificatie en formulering van interventie gericht op versterking rol lokaal 
bestuur ten aanzien van landbouw en waterbeheer 

2001 – 2014 
Egypte 

 Internationale Expert 
Diverse opdrachten: Institutioneel expert en/of projectleider bij opstellen 
nationaal waterplan, reorganisatie Ministerie van Water, opbouw 
waterschapsstructuur, donordialoog en beleidsstudies. 

2010 – 2015 
Bangladesh 

 Expert rurale infrastructuur 
Supervisie van programmafinanciering aan rurale ontwikkelingsprojecten 
in Laos en Bangladesh in opdracht van het internationale 
landbouwontwikkelingsfonds (IFAD) 

2011 – 2014 
Ws. Aa en Maas 

 Adviseur Regionale Wateropgave 
• Traject van kapitaalsintensief knelpunt regionale wateropgave naar 

vastgestelde oplossingsrichting en projectvoorstel doorlopen 
• Betrekken van gebiedspartners in oplossingstraject 
• Afweging alternatieven voor piekafvoer Zuid-Willemsvaart 

2011 – 2012 
Mongolië 

 Leider interim- en eindevaluatie 
Eindverantwoordelijke voor de interim-evaluatie van een project voor 
capaciteitsopbouw in de Mongoolse watersector. Er worden een nationaal 
integraal waterplan en twee stroomgebiedbeheersplannen opgesteld.  

2008 – 2010  
Gem. Gemert-Bakel 

 Beleidsmedewerker integraal waterbeheer.  
• opstellen gemeentelijke maatregelen Kaderrichtlijn Water;  
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• opdrachtgever analyse van de stedelijke wateropgave; 
• uitvoering watertoets en borging van proces binnen gemeente;  
• planning uitvoering ecologische verbindingszones en beekherstel:  
• voorbereiding nieuw gecombineerd water- en rioleringsplan 
• relatiemanager gemeente – waterschap 

2008 – 2010 
Turkije 

 Expert en Trainer Kaderrichtlijn Water 
• karakteriseringrapportage van voorbeeldstroomgebied; 
• aansturen opstellen programma van maatregelen stroomgebied 
• opstellen notitie inspraak en communicatie 
• opstellen nationaal implementatie plan en trainingproject KRW  

2009 – 2009 
Nederland 

 Mediator: 
• bemiddeling tussen waterschap en ingenieursbureau rond 

vastgelopen werkrelatie en gebiedsprogramma 
2009 – 2009 

Ordito 
 Trainer Cursus Water in de Gemeente 

• Nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening en Waterwet  
• Procedure en aanpak watertoetsen 

2007 – 2008 
Ws. Aa en Maas 

 Technisch voorzitter gebiedsproces KRW 
• voorbereiding en voorzitten ambtelijke werkgroepen (12 gemeentes, 

waterschap, provincie, RWS), meedenkgroepen en stuurgroepen 
• opzetten programmatabel voor Kaderrichtlijn Water en Nationaal 

Bestuursakkoord Water 
• aansturen expert judgement sessies 
• databeheer en rapportage 

2008 – 2008 
Bangladesh 

 Organisatiespecialist t.b.v. privatisering beheer en onderhoud grote 
irrigatiesystemen  

2006 – 2006 
Ws. Hollandse Delta 

 Technisch voorzitter verkenningsronde gebiedsproces  
• voorbereiding en voorzitten ambtelijke werkgroepen ter bepaling 

globaal maatregelenpakket en bandbreedte kosten  
• opzetten programmatabel voor Kaderrichtlijn Water  
• databeheer en rapportage 

2006 – 2006 
Provincie Overijssel 

 Technisch redacteur:  
• opstellen Regionale Nota 2006 (voortgang en knelpunten 

implementatie KRW) Rijn-Oost 
• rapportage aan de Regionale Ambtelijke en Bestuurlijke Overleggen  
• opstellen plan van aanpak Rijn-Oost 2007 

2005 – 2005 
UvW 

 Trainer voor cursus ‘Waterschappen over de Grens’.  
• Adviesrollen, projectmatig werken, omgaan met cultuurverschillen 

2002 – 2003 
Wereldbank 

 Coördinator van handboek over betrekken van belanghebbenden bij 
besluitvorming over grote infrastructurele waterwerken.  

2002 – 2004  Hoofd Adviesgroep Institutionele Ontwikkeling, Royal Haskoning 
2000 – 2011 

Diverse landen 
 Adviseur Irrigatie Management, diverse opdrachten ter versterking van 

(zelf-)bestuur, inrichting en beheer van irrigatiegebieden.  
1998 – 2000 

Peru 
 Flexibel inzetbare adviseur voor opleidingsvraagstukken in het 

(irrigatie)waterbeheer.  
1994 – 1998 

Bhutan 
 Adviseur bij ontwikkeling en inrichting landbouwgebieden. Adviseur 

opleiding en organisatie voor nationale irrigatiedienst.  
1989 – 1994 
Bangladesh 

 Projectleider en adviseur t.b.v. inrichting, aanleg en ontwikkeling van 
polders in de Delta.  

 


