
 

 

 

 
 

 
Personalia 
 

Naam : H.C. (Rikko) Fransen 

Geboortedatum  : 28 september 1955 

Woonplaats  : Haarlem 

Huidige functie  : Owner Rikko Fransen Onderzoek en Advies / Senior Adviseur (RO)  

Rijbewijs  : Ja (BE) 
 
 
Social media 
 

Website : www.rikkofransen.nl 

LinkedIn : http://www.linkedin.com/in/rikkofransen 

Twitter   : rikfra   
 
 
 

Persoonsbeschrijving 
 
 

Mijn kracht ligt in het creatief benaderen van vraagstukken waarbij ik graag Out of the 

box probeert te denken. Op hoger abstractaniveau kan ik meedenken en initiëren. Ik 

doorgrond snel (proces en/project) problematiek door analytisch en inlevend vermogen. 

Daarnaast kan ik goed luisteren en pas daarna doordacht reageren.  

Ik kan uitstekend zelfstandig werken maar ben daarnaast ook een enthousiaste 

teamplayer en ik vind het leuk om in teamverband goede resultaten te behalen. Daarom 

geloof ik ook in de synergie die in goede teams loskomt. Ik zoek naar de harmonie in 

samenwerkingen waarbij ik streef naar continuering van goede verstandhoudingen.  

 

Na mijn militaire dienstplicht heb ik in 1978 een opleiding in de weg -en waterbouw 

succesvol afgerond. Veel praktijk ervaring heb ik opgedaan in de voorbereiding en aanleg 

van natte en droge infrastructuur. Tussen 1981 en 1985 heb ik als vooropleiding voor het 

wetenschappelijk onderwijs het Atheneum (VWO) in de avonduren doorlopen.  

In 1990 ben ik aan de Universiteit van Amsterdam afgestudeerd in de Sociale Geografie. 

 

Al die tijd ben ik enthousiast bassist en leidt al vele jaren een rockband. Net als in de 

muziek streef ik naar harmonie in menselijke verhoudingen en dus ook in 

werkverhoudingen. Naast mijn passie voor muziek heb ik nog een andere passie: 

Frankrijk. Hier ben ik in de vakanties druk met het nieuw bouwen en het renoveren van 

een boerderij en het inrichten van de bij de boerderij horende land. Net als in mijn 

specialistische werkzaamheden ben ik ook bij deze passies altijd gefocust op het bereiken 

van gestelde doelen 
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Twee jaren werk ik nu als zelfstandige. Dit biedt zowel mijzelf als de markt de kans 

mijn kennis en ervaringen gericht in te zetten, zowel bij publieke organisaties als bij 

private organisaties. Ik heb in mijn voorgaande loopbaan veel ervaringen opgedaan bij 

zowel overheidsorganisaties (Provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat Noord-Holland) 

als bij private organisaties. 

 

Rikko Fransen Onderzoek en Advies is een eenmansbedrijf dat is gespecialiseerd in:  

proces- en projectmanagement ruimtelijke projecten, sociale projecten en 

omgevingsmangement, Europese aanbestedingen en, in het kader van de Wabo, het 

opstellen van ruimtelijke onderbouwingen.  

 

Als ruimtelijk adviseur ben ik nu ruim 21 jaar werkzaam geweest bij een advies- en 

ingenieursbureau. Naast het management van vele grote ruimtelijke projecten en het 

ruimtelijk onderzoek ben ik gespecialiseerd geraakt in de processen en trajecten van de 

Europese aanbestedingen. In het verlengde hiervan heb ik  ervaring opgedaan met 

duurzaam inkopen bij de overheid (DuboCalc). 

Al enige jaren ben ik actief binnen het sociale domein. Dit onder andere in de vorm van 

bestuurlid bij een welzijnsstichting en mede-initiatiefnemer in de oprichting van een 

Bewonersbedrijf (vz van het uidige bestuur) in Haarlem. Dit laatste binnen de kaders van 

bewonersparticipatie. 

 

Binnen de systemen van de overheid heb ik ervaring zijn bekendheid met 

Systeemgerichte contractbeheersing (SCB). In dit kader heb ik onder andere voor 

het provinciale project RijnGouwelijn Oost, in samenwerking met Movares een 

handreiking systeemgerichte contract beheersing voor dit project opgesteld. 

Daarnaast ben ik door watergerelateerde projecten bekend met SNIP-methodiek die 

door Waterstaat wordt gehanteerd. Binnen de projecten heb ik ruime ervaringen met de 

zogenaamde VTW’s (Verzoek tot Wijziging). 

 

B-certificaat Best Value. Ik ben erg enthousiast over deze methodiek (+ visie en 

missie) omdat ik hier oplossingen zie voor al veel langer durende hobbels en drempels in 

de aankoopprocessen in de GWW-sector.   
 
Opleidingen   
 

1985 – 1990 Doctoraal studie Sociale Geografie,  Universiteit van Amsterdam, 

 Specialisatie historische geografie. 

1981 – 1985 VWO, Haarlem   

1976 – 1980 Weg- en waterbouwkunde (PBNA) 

1975 – 1977 Militaire dienstplicht. Onderofficiersopleiding in Ermelo. 
 
 

 
Cursussen   
 

2015                  Best Value: B-certificaat (NEVI) 
2013                  VCA-VOL certificaat (VCA-Nederland) 

2008     System Engineering (Advin B.V.) 

2006 Commercieel draagvlak (Schouten en Nelissen) 

2003 Communicatie in watermanagement (Stichting POA) 

1998 Infralab methodiek, bewoners participatie in projecten (Rijkswaterstaat) 

1996 Leidinggeven aan projecten (Boertien en partners) 

1995 Module overheid en onderneming (Open universiteit) 



1994 Milieumanagement in bedrijven (Open universiteit) 

1992 Module algemene milieukunde (Open universiteit)  
 
 

Overzicht werkgeversorganisaties 
 
 
2011 – heden  Rikko Fransen Onderzoek en Advies 
 
1994 – 2011  Advin BV, Hoofddorp 
  Senior Adviseur Ruimtelijke  Ordening 
 
1990 – 1994  Rijkswaterstaat Noord-Holland, Alkmaar 
  Assistent hoofd Civiel 
 
1979 – 1985  Provincie Noord-Holland, Haarlem 

Bestekken en begeleiding uitvoering van infrastructurele 
werken. 

 
1977 – 1978  Datovloeren, Diemen 
  Ontwerp van systeemvloeren in nieuwbouwwoningen 
 
 
 
Projectreferenties  
 

Werkgever         Rikko Fransen Onderzoek en Advies  

Periode  2011 – heden   

Functie  Senior Adviseur / Eigenaar Rikko Fransen Onderzoek en Advies 

 

 

Periode  2011 - heden 

Functie  Adviseur Europese- en nationale aanbestedingen 

 

Inhoud Een aanbesteding als laatste stap in het inkoopproces kan op diverse 

manieren worden gerealiseerd. Belangrijk voor aanbestedende diensten 

en organisaties is vooraf vinden van de juiste aanbestedingsvorm die 

voldoet aan alle doelstellingen en verwachtingen. Het opstellen van de 

Aanbestedingsleidraden, de vraagspecificaties en het adviseren van de te 

hanteren EMVI criteria behoren tot mijn faciliterende taak en mijn 

adviestaak.  

Voor de aanbieders uit de markt werk ik in opdracht aan de invulling van 

de EMVI-criteria in de vorm van de gevraagde plannen van aanpak, 

risicodossier, kansendossier en planning.   

Ik werk zelfstandig maar altijd in nauw overleg met de opdrachtgever 

(aanbestedende – en aanbiedendeorganisaties) in het proces en het traject 

van de aanbesteding. 

 

Voorbeeld van recente projecten: 

 

- Aanbestedingsleidraden HVC, voor deelprojecten 

uitvoeringsbestekken warmtetransportleiding Dordrecht. 

- Aanbestedingsleidraad en vraagspecificatie Klavertje 4, Venlo, 

Trade Port Venlo.  



- Aanbiedingsdocumenten (plan van aanpak, risicodossier) op 

Warmtetransportleiding Amsterdam West (HAPAN) van NUON. 

- Aanbiedingsdocumenten (plan van aanpak, risicodossier) voor de 

herinrichting van de Mgr Nolenslaan te Schiedam. 

 

 

Periode   2011 – heden  

Functie  Senior Adviseur RO 

 

Inhoud Opstellen van een Ruimtelijke Onderbouwing. Indien een plan in 

strijd is met het vigerende bestemmingsplan kan de gemeente 

stellen dat een uitgebreide omgevings-vergunningsprocedure 

gevolgd moet worden. De Wabo geeft de mogelijkheid tot 

toestemming op afwijking van het bestemmingsplan mits is voldaan 

aan de voorwaarde van een goede Ruimtelijke Onderbouwing. 

 

Voorbeeld van recente projecten: 

 

- Juridische splitsing woonboerderij in twee seperate woningen 

in de Haarlemmermeer. 

- Bestemmingswijziging bedrijfsruimte naar woonfunctie. 

- Bestemmingswijziging agrarische functie naar woonfunctie in  

 Velserbroek. 

- Ruimtelijke onderbouwing voor de realisatie van een stay  

 short hotel in het hsven gebied IJmuiden. 

- Functiewijziging van woning naar kantoorruimte in gemeente  

 Haarlemmerliede Spaarnwoude. 

 

 

 

Werkgever   Advin B.V. te Hoofddorp  

Periode   1991 - 2011 

 

Functie   Projectleider / Senior Adviseur RO, Advin B.V. 

 

Inhoud   Projectleider voor Europese aanbestedingen 

Onder andere in 2010 tendermanger binnen Advin B.V. van de aanbieding 

op de Warmtetransportleiding Amsterdam Noord (Publicatie   

nummer: 2009/S 244-350016), van Nuon. Het betrof hier de aanbesteding 

van de engineeringswerkzaamheden. 

 

Projectleider in ruimtelijke projecten; 

- Onderzoek en advisering ruimtelijke vraagstukken en projecten; 

- Onderzoek en projectleiding in milieu en duurzaamheids projecten; 

- Acquisitie en onderhoud kennisnetwerken; 

- Duurzaam inkopen (ontwikkeling DuboCalc). 

 

 

 

Periode   2005 - 2011 

Functie   Senior Adviseur RO Europese Aanbestedingen 

 

Inhoud  Europese aanbestedingen vormen het format waarin veel  



   projecten door de overheid worden aanbesteed. Kennis van dit  

   format is onontbeerlijk om efficiënt en effectief aanbiedingen te  

   kunnen doen. Ervaringen met dit format zijn in vele aanbestedingen  

   opgedaan. Plannen van Aanpak, invullingen van de EMVI-criteria,  

   kostenramingen en planningen zijn, onder andere, gemaakt voor: 

 

   - Een drietal deelplannen voor raamcontract ingenieursdiensten  

    STEDIN (Referentie nr. tender: 2011/ S 43-071141); 

   - Deelplan 5 Cluster Verkeer- en watermanagement    

    (Rijkswaterstaat Limburg, zaaknummer 31056935, deelproduct  

    peddelaars en vissers); 

   - Ontwerp en aanleg RijnGouwelijn West (RWS Zuid-Holland,   

    Aanbestedingsnummer 10-0010); 

   - Integrale Benadering Rijnlandroute (Projectbureau Holland-  

    Rijnland); 

- Aanleg Natuurvriendelijke Oevers Reeuwijkse plassen 

(Hoogheemraadschap Rijnland, DIG – 0114, document nr: 

10.20380, project nr.: 92437); 

-  herstructurering bedrijventerrein ’t Heen te Katwijk 

(publicatienummer: 2010/S 163-251086); 

   - Raamcontract Hoogheemraadschap Hollands Noorder   

    Kwartier (Registratienummer10.34067); 

   - Onderzoek naar 3 natuurgroeigebieden in het Haringvliet   

    (RWS Zuid Holland, projectovereenkomst ZHB 25517-032); 

   - Ontwerp en aanleg RijnGouwelijn West (RWS Zuid-Holland,   

    Aanbestedingsnummer 10-0010); 

   - Raamcontract Provincie Noord-Holland (PNH dossiernummer   

    27616). 
 
 

Nevenfuncties 

 

2004 – heden   

 

  Voorzitter bestuur Stichting Bewonersbedrijf Leidsebuurt Haarlem. 

Initiatief van bewoners om te komen tot een eigen organisatievorm 

waarin bewoners zelf meer initiatief en sturing geven aan de sociale 

ontwikkelingen in hun dagelijkse leefomgeving. 

 

  Bestuursfunctie in Welzijnsorganisatie 

Vanaf medio 2004 als bestuurslid verbonden met de Welzijnsstichting 

Haarlem Zuidwest. Aandachtveld Bewonersondersteuning.  

In 2009 lid geweest van het fusiebestuur dat twee welzijnsstichtingen, 

vanuit uitdrukkelijke politieke wensen, moest samensmeden. 

Vanaf januari 2010 toegetreden tot bestuur Welzijnsstichting Haarlem 

Effect. Ook in dit bestuur richt ik mij op bewonersondersteuning in brede 

zin. Dit is anno 2011 in Haarlem een dynamisch onderwerp omdat de 

gemeente zelf invulling wil gaan geven aan participatie en 

ondersteuning wijkraden. Daarnaast vindt ook in Haarlem de toepassing 

van social media in participatietrajecten steeds meer ingang.  

 



Voorzitter bestuur Stichting Vrienden Trionk 

Deze stichting beoogd het private beheer van de inventaris van een 

Oudersteunpunt in Haarlem. Doelen zijn het bijeenbrengen van 

middelen om de inventaris aan te vullen en te vernieuwen en om 

tegemoet te komen aan de veranderende gebruikerswensen. 

 

 

Vroege ervaringen 

  

 

1990 – 1994 Rijkswaterstaat Noord-Holland, dienstkring Alkmaar  

 

Functie: assistent Hoofd Civielbeheer (natte en droge waterstaat). 

  

 Onderzoek en rapportage over kansen en mogelijkheden voor herinrichting van bestaande 

oevers langs het  Noordhollands Kanaal naar natuurvriendelijke oevers. Dit in de tijd dat 

integraal waterbeheer een onderwerp  aan  het worden was. 

 

 Opstellen adviesrapport met betrekking op de automatisering van de spuisluizen Oostoever 

in de kop van Noord-Holland. 
 

 Opstellen budgetramingen ten behoeve van het uitbesteden van onderhoudscontracten  

aan aannemers. 

 

 

 

1978 – 1986 Provincie Noord-Holland, Haarlem 

 

Functie: Opzichter/tekenaar droge waterstaat. 

 

  Opstellen civiele bestekken, 

  Kostenramingen onder civiele bestekken, 

  Toezicht op uitvoering van werkzaamheden. 

 
 
 
 


