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Wie zijn we
Impuls / Partners heeft jarenlange ervaring
met ruimtelijke vraagstukken. Op alle schaalgroottes. Voor overheden, wooncoörporaties
en marktpartijen. Wij hebben een passie voor
complexe vraagstukken. Voor mooie, uitdagende projecten. En voor duurzaam resultaat.
Impuls / Partners bestaat uit:
Dion Steenbergen
project- en procesmanagement
Toine Janssen
juridisch advies, PPS en contractvorming
Rick Peters
financieel en planeconomischadvies

Ruimtelijke vraagstukken > 2

Onze meerwaarde is dat we
méér leveren dan ervaring en
deskundigheid: centraal staat
onze betrokkenheid. Samen
met alle partijen zoeken we
naar de beste oplossingen,
met oog voor de context.
Zo realiseren we samen het
beste resultaat.
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Wat doen we
Voor ons is elk project een drie-eenheid van
projectmanagement, juridische en financiële
aspecten. Dat is ook wat Impuls / Partners
biedt.
Proces- en Projectmanagement
Dion Steenbergen vertaalt ruimtelijke ideeën
naar haalbare en inspirerende planconcepten.
Staat voor betrokkenheid en heeft een groot
inlevingsvermogen. Wat maakt dat partners
elkaar snel vinden en dat vastgelopen projecten weer gaan draaien.
Juridisch advies, PPS en contractvorming
Toine Janssen is thuis in de juridische aspecten
van vastgoed- en gebiedsontwikkeling. Geeft
vorm aan de samenwerking tussen overheid
en markt. Ondersteunt bij strategiebepaling,
onderhandelingen en contractvorming.
Financieel en plan-economisch advies
Rick Peters verbindt een planconcept met
financiën en overziet de rol van het geld in het
project. Met gevoel voor de standpunten en
belangen van verschillende partijen.

Ruimtelijke vraagstukken > 3

We werken graag aan projecten
waarbij de samenhang tussen
projectmanagement, juridische
en financiële aspecten gewaarborgd is. Dan kunnen we doen
wat we beloven: een ruimtelijk
idee vertalen naar een breed
gedragen resultaat.
Een resultaat dat duurzaam
en inspirerend is is.
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Onze aanpak
Elk project starten we met een gezamenlijke
analyse. Samen met onze opdrachtgever
bepalen we de strategie en beantwoorden we
vragen als:
> Wat moet er gebeuren en wanneer?
> Welke marktpartijen moeten betrokken
worden, tegen welke afspraken?
> Wat zijn de beste investeringskeuzes?
> Wat is de juridische vorm van het project?
> Hoe kunnen we de ontwikkeling slim en
creatief aanpakken?
We bespreken ook om welke disciplines het
project vraagt. En of die (al) aanwezig zijn.
Dan bekijken we of Impuls / Partners iets voor u
kan betekenen. Bij voorkeur in samenwerking
met uw organisatie, zodat wij iets blijvends
achterlaten.
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Onze opdrachtgevers bepalen
zelf hoe ze ons inschakelen:
voor één van onze expertisevelden of voor twee of drie.
Bij ieder project zoeken we naar
een passende samenwerkingsvorm.
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Onze opdrachtgevers































Publieke partijen
8ie_\d
9XXie
9cXi`Zld
:l`ab
;fi[i\Z_k
<[\
>\ee\g
>iXm\
?\c[\e
C\lj[\e
Cfjj\i
E`\ln\^\`e
E`ab\ib
E`ad\^\e
Effi[ffjkgfc[\i
Fjj
Fm\iY\kln\
Jc`\[i\Z_k
Jk\\en`ab\icXe[
L[\e
Lki\Z_k
MXXcj
M\^_\c
N\jk\imffik
QXckYfdd\c
Qnfcc\
Gifm`eZ`\Fm\i`ajj\c
Gifm`eZ`\>\c[\icXe[
D`e`jk\i`\mXeMIFD

Ruimtelijke vraagstukken > 5

















Private partijen:
:`kp9\Xlk`]lc;\9`ck
:fdY`eXk`\K8>>\e\dl`[\e
;?M8d\ij]ffik
<\c\infl[\>ffi
?"E"JLki\Z_k
?f^\jZ_ffcCXi\ejk\`eM\cg
C\cpMXjk^f\[DXXjjcl`j
E`\ln\e_l`jGcXefekn`bb\c`e^I`ajj\e
Fg\iXLiYXeXLki\Z_k
GXibm`j`\<`e[_fm\e
JZfY\8ZX[\d`\Êj?\ikf^\eYfjZ_
Jk%Afj\g_Nfe\e?\e^\cfF
Jk`Z_k`e^;`Z_k\iY`a>iXm\&>\ee\g
Jk`Z_k`e^M`mi\DXXjki`Z_k
LNffe<id\cf 

Voor projectreferenties
verwijzen we u graag naar:
www.impulspartners.nl
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CV’s
Impuls / Partners levert expertise bij ruimtelijke
ontwikkelingsprojecten. Wij hebben een passie voor
complexe vraagstukken. Voor mooie, uitdagende
projecten. En voor duurzaam resulaat.

Rick Peters
 @jj\e`fiX[m`j\ligcXe\Zfefd`\%
 Fm\iq`\k[\ifcmXe_\k^\c[`eil`dk\c`ab\
projecten. Maakt financiële analyses van
ruimtelijke (her)ontwikkelingsprojecten.
 @j\\e^f\[\ÔeXeZ`c\^\jgi\bjgXike\i`e
verwervings- ontwikkelingsstrategieën,
onderhandelings- en contracteringstrajecten.
 C\m\ik\\em\\cq`a[`^\\eZi\Xk`\m\Y`a[iX^\
aan de haalbaarheid van projecten.
 ?\\]k\\e^f\[^\mf\cmffi[\m\ijZ_`cc\e[\
standpunten en belangen die cruciaal zijn
om projecten succesvol te laten verlopen.
 BXeZfdgc\o\qXb\em\ikXc\eeXXii\c\mXek\
en communiceerbare informatie.
Dion Steenbergen
 @jj\e`figifZ\jgifa\ZkdXeX^\iil`dk\lijke ontwikkeling.
 I\^`jj\\ik\\egifa\Zkfg[iXZ_kmXe\\ijk\
concept tot aan de uitvoering.
 ?\\]k\\e\efid\\e^\mXi`\\i[\gifa\Zk$
ervaring en veel managementervaring.
Was jarenlang verantwoordelijk voor het
opzetten en aansturen van afdelingen en
projectteams in de ruimtelijke ontwikkeling.
 DXXbkil`dk\c`ab\fekn`bb\c`e^jgifa\Zk\e
hanteerbaar, transparant en zorgt voor een
resultaatgericht ontwikkelingsproces.
 N\\kd\k_\k[\Ôe`i\emXe\\e_\c[\i\
projectvisie de betrokken partijen aan het
project te binden. Ook omdat een heldere
visie inzicht geeft in de haalbaarheid.
 N\ibkd\ej^\i`Z_k#\ek_flj`Xjd\i\e[\e
is sterk betrokken. Dit zorgt voor een grote
dynamiek in een ruimtelijk project.
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Toine Janssen

 @ jj\e`fiali`[`jZ_X[m`j\liil`dk\c`ab\
ontwikkeling.
 Fekn`bb\c[\q`Z_`e[\X]^\cfg\e(,aXXi
tot een veelzijdig jurist, die creatief op zoek
gaat naar pragmatische oplossingen.
 9i\e^kglYc`\b\\egi`mXk\gXik`a\eY`a\cbXXi#
en komt tot evenwichtige contractuele
afspraken.
 @j\efid\imXi\e`e[\glYc`\bi\Z_k\c`ab\#
maar ook in de privaatrechtelijke aspecten
van ruimtelijke ontwikkeling en vastgoedontwikkeling.
 :\ekiXXc`eq`aeX[m`j\i`e^jkXXejkiXk\^`sche keuzes in (her)ontwikkeling, het initiëren van samenwerking tussen overheid en
markt en het opstellen van contractdocumenten die mede sturing kunnen geven aan
ruimtelijke projecten.
 @jm\i[\i1Õ\o`Y\c#fgcfjj`e^j$\ei\jlckXXkgericht, communicatief vaardig en heeft een
goed oog voor de relatie tussen juridische
aspecten en andere disciplines. Vertrouwen
en integriteit zijn sleutelbegrippen.
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Impuls / Partners in ruimtelijke ontwikkeling
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