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Adviseur - Studio Bereikbaar (2017-heden)
•

vervoerwaardestudie Breda – Gorinchem – Utrecht. Er werd in dit onderzoek

ir. Victor Mensink

gekeken naar welke OV-concepten het meest kansrijk zijn. Victor is verantwoordelijk

4 okt 1991, Amsterdam
Tel:

+316 23 345 633

Mail: victor.mensink

voor het uitvoeren van de analyses naar de potentie van het systeem, het aansturen
van modelstudies en het organiseren van de integratiesessies.
•

woningbouwopgaven in de stad, en een aanzet van beleidskeuzes en quick-win
maatregelen. Verantwoordelijk voor inhoudelijke analyses over autogebruik, logistiek,

Studio Bereikbaar
3013 AK Rotterdam

OV en langzaam verkeer.
•

Victor maakt graag de vertaalslag van

stakeholders een gedragen oplossing gezocht voor het afwaarderen van een
wegtracé om daarmee de leefbaarheid en de veiligheid te vergroten.
•

aantal grote verkeerskundige opgaven. De projecten startten met een knelpunt op de

de besluitvorming. Hij deed dit afgelopen jaren

weg, maar zijn verbreed naar een multimodale gebiedsgerichte opgave. Victor deed

in de rol van verkeerskundige en projectleider in

Vanwege zijn achtergrond in de Delftse
gemeenteraad kan hij zowel bijdragen aan

onderzoek naar auto, OV, fiets en vrachtvervoer rondom Eindhoven en Zwolle/A28.  
•

In overleg met alle belanghebbenden is hij
altijd op zoek naar een slimme, pragmatische
oplossing. Flexibiliteit en resultaatgerichtheid
maken hem daarbij een prettige teamspeler.

Detachering HLT samen: detachering bij gemeentelijke werkorganisatie van Hillegom,
Lisse en Teylingen als onderdeel van het team verkeer.

•

GVVP Veldhoven: projectleider van het ‘bijschaven’ van het door de gemeente
voorgestelde GVVP om de maatregelen bestuurlijk meer draagvlak te geven.

het uitwerken van complexe vraagstukken
als aan de besluitvorming over het vervolg.

Verkeerskundige in bij A2 Randweg Eindhoven en MIRT Onderzoek A28. Victor is de
afgelopen jaren als verkeerskundige en data-analist betrokken geweest bij een flink

technische kennis naar heldere adviezen voor

verschillende stedelijke gebieden en regio’s.

Participatietraject Goes-Zuid; Als projectleider verantwoordelijk voor het opzetten
van een participatietraject. Hierbij hebben we gezamenlijk met de buurt en de

info@studiobereikbaar.nl

Profiel

Actualisatie Bereikbaarheidsstrategie ‘s-Hertogenbosch; Onderzoek naar
bereikbaarheidsknelpunten tot 2030, gegeven geplande en geambieerde

@studiobereikbaar.nl

Stationsplein 45 – E1.186

OV-Corridor Breda - Utrecht. Victor werkte als inhoudelijk projectleider aan de

Gemeenteraadslid Delft (2014-2016)
•

Volksvertegenwoordiger op één van de 37 zetels van Delft.

•

Op alle portefeuilles actief geweest om makkelijker kruisverbanden te kunnen
leggen.

•

Op zoek om problemen uit de stad op te lossen door een slimmer beleid te voeren.

Educatie (selectie)
Master of Science (ir)– master Transport, Infrastructure and Logistics
Civiele Techniek – Technische Universiteit Delft (2014-2017)

Skills
Verkeerskunde
Stedelijke bereikbaarheid
Data en modellen
Gemeentelijke besluitvorming
Effectbepaling

•

Afstudeerstage – Royal HaskoningDHV te Utrecht (2017)

•

Technisch vergaderleider studentenraad TU Delft (2015 - 2016)

Eerdere opleidingen
•

Lucht- en ruimtevaarttechniek, Bachelor of Science TU Delft, 2010 - 2014)

•

Undergraduate year – Augustana College, Illinois (2009-2010)

