marloes Brands
Studio Bereikbaar

Werkervaring (selectie)
Adviseur - Studio Bereikbaar (2015-heden)
•

Procesmanagement Proeftuinen Mobiliteitsfonds: De opdracht bestaat uit het toetsen
van de contouren van het Mobiliteitsfonds in zogenaamde proeftuinen (12 lopende
projecten), om zo input te leveren voor verdere aanscherping en uitwerking van de

ir. Marloes Brands
Tel:

contouren, nieuwe werkwijze, uitwerking van principes en afweegkader. Marloes
organiseert werkconferenties met de proeftuinen, waarin leerervaringen opgehaald

+316 42 98 90 48

Mail: marloes.brands
@studiobereikbaar.nl

worden en is verantwoordelijk voor het opstellen van de aanbevelingen.
•

’s-Hertogenbosch: Onderzoeken naar bereikbaarheidsknelpunten in de toekomst,
gegeven geplande en geambieerde woningbouwopgaven in de stad. Opzetten van

Studio Bereikbaar

het mobiliteitsbeleid, inclusief een maatregelenpakket voor de korte termijn. Marloes

Stationsplein 45 – E1.186

is verantwoordelijk voor proces en planning, en verzorgt inhoudelijke analyses

3013 AK Rotterdam
info@studiobereikbaar.nl

binnen de projecten.
•

gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma Rotterdam – Den Haag. Marloes’

Marloes is een adviseur met een uitstekend gevoel

rol ligt bij de organisatie en inhoudelijke voorbereiding van werksessies en het

voor proces en besluitvorming. Zij heeft een
die goed overbrengen aan niet-experts.

verwerken van de resultaten daarvan.
•

Hiermee ontstaat inzicht in het verplaatsingsgedrag van deelnemers, om zo de
bereikbaarheid van de 040-regio te verbeteren. Marloes is verantwoordelijk voor de

en opgave. Ze is goed in het doorgronden
maken tussen hoofdlijnen en details.

planning en aansturen en afstemmen met de verschillende partijen.
•

toeneemt door geplande woningbouwontwikkelingen. Marloes is verantwoordelijk

kwaliteitstandaard en formuleert in woord
Daarmee is zij goed in staat toe te werken

Projectleider Visie Duurzame Mobiliteit Parklaan Ede: Het opstellen van een actieplan
duurzame mobiliteit om te voorkomen dat het verkeersaanbod de komende jaren

Marloes is resultaatgericht, heeft een hoge
en geschrift to-the-point en zorgvuldig.

Projectleider Mijn040Routes: Onderzoeksproject in Eindhoven, waarbij 2000
deelnemers zijn geworven en enkele weken gevolgd door middel van GPS-tracking.

Marloes heeft een goed oog voor mens, team
van complexe opgaven en het onderscheid

Procesmanagement Korte Termijn Aanpak MRDH: Doel van het project is het opstellen
van een maatregelenpakket voor de korte termijn, als onderdeel van het

Profiel

stevige en allround verkeerskundige kennis en kan

Beleidsplan Mobiliteit 2040 Haarlem en Actualisatie Bereikbaarheidsstrategie

voor proces, organiseren en begeleiden van werksessies en inhoudelijke sturing.
•

Inhoudelijke analyses MIRT-Onderzoek A2 Deil – Vught: Marloes heeft binnen het thema
bereikbaarheid de probleemanalyse opgesteld en de oplossingsrichtingen voor de

naar een inhoudelijk sterk eindproduct in

korte, middellange en lange termijn uitgewerkt. Ook heeft ze mee de monitoring en

combinatie met een gedragen proces.

evaluatie van het programma opgezet.

Educatie (selectie)
Master of Science (ir)– master Transport & Planning
Civiele Techniek – Technische Universiteit Delft (2012-2015)

Skills
Stedelijke bereikbaarheid
Procesmanagement
Projectbeheersing
Besluitvorming
Mobiliteit

•

Afstudeerstage – Europe Container Terminals, Logistics Development (2014 - 2015)

•

Stage – Witteveen+Bos, Verkeer en Wegen, wegontwerp te Almere (2014)

•

Multidisciplinair project, Smith Warner International Ltd., Kingston, Jamaica (2014)

Bachelor Civiele Techniek – Technische Universiteit Delft (2008-2012)
•

Procesbegeleider Inleiding Integraal Ontwerpen & Integraal Ontwerpen in de Civiele
Techniek, Technische Universiteit Delft te Delft (2014)

