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curriculum vitae

naam
voornamen

geboorteplaats en
datum

Buijs
Cornelis Hendrik (Cok)
Rotterdam, 20 maart 1951

adres Ubbergseveldweg 30
6522HH Nijmegen

bereikbaar 06 2269 8865 M
info@cbadvies.com

opleiding Delft, TU Bouwkunde, volkshuisvesting (1976)
Diverse cursussen en trainingen op het gebied van management, financiën en
adviespraktijk (continu)

competenties o analytisch en gestructureerd
o focus op zelfstandigheid en keuzevrijheid
o creatief
o betrouwbaar en loyaal

werkervaring

2006-heden CB advies en projecten (www.cbadvies.com)
Bureau voor advies en projecten op het gebied van vastgoed, wonen, zorg en cultuur

Projectvoorbeelden cultuur:
o Exploitatieanalyses nieuwbouw Theater Zuidplein (met Buys Culturele Profielen)
o Interim management en sanering stichting Promotie Amateurmuziek Nijmegen
o Onderzoek naar integratie culturele voorzieningen in Cuijk (met Buys Culturele Profielen)
o Ontwikkeling programma van eisen voor een vestzaktheater in Elst (met Buys Culturele

Profielen)
o Analyse en uitvoering van de zakelijke leiding van het Nederlands Terugspeel Theater

(Nltt)
o Advisering, implementatie en begeleiding nieuwbouw stichting Doornroosje

Projectvoorbeelden wonen en zorg:
o Bewonersavonden i.h.k.v. te ontwikkelen wijkbeleid Standvast Wonen Nijmegen
o Analyse en workshop positie MKB corporaties binnen Aedes
o Beleidsontwikkeling woningcorporatie op gebied van wonen en zorg
o Implementatie samenwerking met een initiatiefgroep voor dementerende ouderen tot

aan planontwikkeling
o Begeleiding bestuur zorginstelling en corporatie inzake samenwerking en mogelijke fusie
o Advies en implementatie huisvestingsstrategie instelling maatschappelijke zorg Eindhoven
o Marktverkenning zelfstandige woonvorm voor corporatie in De Liemers
o Strategiediscussie samenwerking thuiszorg en corporaties in west Brabant
o Strategische lay-out voor kleinschalige woonvormen voor dementerenden voor een

corporatie in Noord Nederland

2003-2006 Usus BV, directeur projecten/adjunct-directeur
Usus was een netwerkorganisatie voor wonen en zorg van Icare, Sensire, Menzis, De
Woonplaats, Portaal, DeltaWonen, Wooncom en Woonconcept.
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1992-2003
2002-2003
2001-2002
1998-2001
1992-1998

Portaal woningcorporatie
Portaal, directeur Wonen en Zorg
Portaal Leiden, interim directeur
Portaal Arnhem/Nijmegen, lid raad van bestuur
Woningstichting Nijmegen, directeur-bestuurder

1976-1991
1990-1991
1980-1990
1976-1980

Gemeente Rotterdam
dS+V, Consult, directeur
DROS, dienst Volkshuisvesting, manager
Q&Q team, medewerker

1969-1980 Diversen
o Delft, RIW veldwerk woningmarktonderzoeken
o Alkmaar, LOS/Woonbond, freelance werk voor bewonersorganisaties
o Delft, TU, REH gastdocent kostendeskundigheid en renovatie

nevenactiviteiten

2015/heden Nijmegen, woningbouwvereniging Huis en Hof, voorzitter raad van toezicht

2014/2015 Nijmegen, Stichting COEN, bestuurslid

2013/heden Nijmegen, Stichting Popfestivals Nijmegen, voorzitter

2012/heden Nijmegen, poppodium Doornroosje, erevoorzitter en adviseur

2010/heden Nijmegen/Ooij, Stichting KunstKeetFestival, voorzitter/secretaris

2010/2012 Nijmegen, De Affaire, voorzitter

2009/2014 Nijmegen, Stichting Gebroeders van Limburg, secretaris

2000/2012 Nijmegen, poppodium Doornroosje, voorzitter

1993/heden Werkgerelateerde bestuursfuncties
o Bestuurslid BV De Koopvaart, woonwerk vereniging (2010-2014)
o Bestuurslid Aedes afdeling Gelderland (tot 2001)
o Ledenraad Aedes (tot 2001)
o Commissaris GEM Waalsprong - Grondexploitatiemaatschappij (1996-2002)
o Voorzitter raad van toezicht Stichting Entree – woonruimteverdeling (1997-2000)

Diversen
o Lid adviesraad ‘De Nieuwe Ontwikkelaar’, Nirov (2001-2009)
o Organisatie individuele zorg (PGB) voor familielid (2006-heden)

1974/1992 Delft, sociaal cultureel werk
o bestuurslid welzijnsorganisatie Delft Noord
o bestuurslid KDV/BSO De Beukeboom/De Lokomotief

hobby’s pianospelen, muziek, Venetië, China, reizen, lezen (literatuur/geschiedenis), koken


