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Geboorteplaats / Amersfoort 
Telefoon / 0031 (0) 62 688 76 43 
Email / marga@bloc.nl 
Website / www.bloc.nl 
 
Marga van Beek (1986) studeerde planologie aan de Universiteit Utrecht. Vanaf 2012 werkte zij bij 
JongeHonden en was ze als planoloog bij TenneT verantwoordelijk voor de aanleg van nieuwe tracés. 
In 2014 startte Marga met haar compagnon een nieuwe onderneming binnen JongeHonden. 
Samen waren zij eindverantwoordelijk voor de aansturing van een zeskoppig team en de dagelijkse 
bedrijfsvoering. Na JongeHonden ging Marga aan de slag bij Arcadis als omgevingsmanager van het 
dijkversterkingsproject Markermeerdijken. In 2017 ging ze verder als zelfstandige ondernemer en 
zet zij zich in voor duurzame en circulaire initiatieven. 
 
Marga heeft een passie voor ruimtelijke ontwikkelingen en wat deze ontwikkelingen de mens 
bieden. Bij BLOC werkt zij als projectleider op projecten waarbij duurzame doelen centraal staan. 
Marga creëert voortdurend nieuwe doelen en kansen. In projecten heeft zij een energieke, kritische 
en voorwaartse houding waardoor ze ervoor zorgt dat projectdoelstellingen en planningen behaald 
worden. Marga is gedreven, pragmatisch en ondernemend en levert graag een creatieve bijdrage. 
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Werkervaring 
2018 – heden  Concept- en projectontwikkelaar BLOC 

BLOC is een creatieve ontwikkelaar en werkt aan radicale concepten op het 
snijvlak van energie, toerisme, wonen en werken. 

 
2016 - heden  Ondernemer Disrubt Amsterdam 

Ontwikkeling van flexibele fietskratten gemaakt van oude fietsbanden. Het doel is 
om de fietskratten te laten maken door mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Het initiatief levert een positieve bijdrage aan een duurzame 
samenleving en biedt daarnaast een zinvolle dagtaak voor kwetsbare groepen.  

• Winnaar van de ontwerpwedstrijd Social Design, Arnhem 2017. 
• Deelname Startup in Residence programma, Amsterdam 2016. 

 
2016 - 2017  Adviseur Deltasystemen & Waterveiligheid, Arcadis Nederland B.V. 

Arcadis is een wereldwijd opererende ontwerp- en consultancyorganisatie op het 
gebied van de natuurlijke en gebouwde omgeving. 
 

2012 – 2016  Medewerker, ondernemer Jonge Honden 
JongeHonden biedt tijdelijke capaciteit aan senior freelancers, adviseurs en 
projectmanagers, onder andere op het terrein van stedelijke ontwikkeling, 
ruimtelijke ordening, communicatie, duurzaamheid, sociaal beleid en zorg. Samen 
met mijn compagnon was ik eindverantwoordelijk voor de aansturing en het reilen 
en zeilen van een zeskoppig team. Daarnaast was ik als vennoot binnen 
JongeHonden verantwoordelijk voor het praktisch runnen en de strategische 
ontwikkeling van JongeHonden als geheel.  
Tegelijkertijd zijn wij begonnen met het initiatief BrightMinds op Curaçao. 
BrightMinds springt in op de braindrain van jong talent op Curaçao en stimuleert 
ondernemerschap bij young professionals. 
 

2012    Onderzoeker en projectmedewerker Drijvend Bouwen, Rijnhaven Rotterdam. 
Project Rijnhaven, gemeente Rotterdam 
Een theoretisch en empirisch onderzoek naar kennisproducten over de planning en 
sturing van complexe waterfront redevelopment. Binnen het project Rijnhaven heb 
ik mij beziggehouden met de Europese aanbesteding, het opstellen van een 
programma van eisen en de communicatie met diverse publieke en private partijen.  
 

2010 - 2011  Assistant Category Manager Buying & Merchandising, 
   Hoofdkantoor Super de Boer N.V. 

Medeverantwoordelijk voor prijsbeleid, assortiment en promoties van de categorie 
vers. 
 

2010   Stagiair Woningstichting Sekrepatu Paramaribo, Suriname 
Afstudeeronderzoek bij woningstichting Sekrepatu. Het onderzoek betrof een 
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analyse van de samenwerking tussen de Surinaamse overheid en woningstichting 
Sekrepatu en het effect op de gestelde doelen van de woningstichting, zoals 
gebiedsontwikkeling en woningbeheer. 
 

2007 – 2009  Servicemedewerker Rabobank Utrecht 
Bankklanten adviseren en assisteren bij hun bankzaken. 
 
  

Opleiding, cursussen en talenkennis 
 

Opleiding 

2011 – 2012 Master Planologie, Universiteit van Utrecht 
2008 – 2011 Pre-master, Universiteit van Utrecht 
2006 – 2010 Ruimtelijke Ordening en Planologie, Hogeschool te Utrecht 

Specialisatie: Real Estate Management en Urban Design.  
2002 -2006  Manager Wonen en Design, middelbaar beroepsonderwijs, Zwolle 
1998 – 2002  Mavo, Vechtdalcollege, Den Ham 
 
Cursussen   

2017   Fundamentals of projectmanagement, Arcadis 
2017   Aanpak Duurzaam GWW, Arcadis 
2016   Essay schrijven, Schrijversvakschool Amsterdam 
2013  Zomerschool met Nederlandse en Vlaamse professionals, School voor 

Gebiedsgericht Werken, Antwerpen 
 
Talen   Nederlands, Engels, Duits 
 

Projecten 
2018 - heden  The Dutch Mountains 

In Brainport Eindhoven werkt BLOC aan een hyper dynamisch gebouw dat als 
visitekaartje van de regio zal fungeren. De basis daarvoor ligt in een iconisch 
ontwerp (van Studio Marco Vermeulen) en een grensverleggende samenwerking 
met internationale marktleiders.  

 
2016 - 2017  Omgevingsmanager HWBP2-project dijkversterking Markermeerdijken. 

Het analyseren, inrichten en coördineren van processen met betrekking tot de 
interactie met de omgeving, zodanig dat het dijkversterking project zonder 
verstoringen vanuit de omgeving kan worden afgerond. Stakeholdermanagement, 
strategische communicatie, participatietraject en de advisering van betrokken 
besturen. Opstellen en afstemmen van de samenwerkingsovereenkomsten tussen 
de vijf betrokken gemeenten, het Recreatieschap en de Alliantie 
Markermeerdijken. 
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2016    Adviseur Regionale Woonvisie Gooi en Vechtstreek 
In teamverband werkte ik aan de actualisatie van de Regionale Woonvisie Gooi en 
Vechtstreek. De visie is tot stand gekomen in een participatief proces met zowel 
gemeentes als woningcorporaties uit de regio.  

 
2015 – 2016 Projectleider ontwikkeling windturbine, Woonbedrijf Eindhoven. 
 Aansturing van externe ontwikkelpartij. Waarborgen van budget, planning, 

voortgang, kwaliteit en de afstemming met betrokkenen. 
 
2015 – 2016 Programmaondersteuner, Universiteit Utrecht. 

Adviseren en begeleiden van het kick-off team programma C&M Next Level. 
Verantwoordelijk voor een passende uitwerking van de werkvormen en opzet van de 
kick-off. 

 
2015   District manager Woensel Noord, Woonbedrijf Eindhoven. 
 Mijn rol was gericht op herontwikkelingsvraagstukken en het initiëren, ontwikkelen 

en implementeren van kansen. Verantwoordelijk voor de bouw en onderhoud van 
een netwerk van organisaties zoals gemeenten, onderwijsinstellingen, sociaal 
maatschappelijke organisaties en andere corporaties, gericht op de fysieke, 
economische en sociale kwaliteiten.  

 
2012 - 2015  Projectmedewerker, adviseur planologie, Europese netbeheerder TenneT. 
 Project nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg (120km). 

Verantwoordelijk voor de coördinatie tussen de betrokken interne disciplines en 
voor de aansturing van betrokken engineeringsbureaus inzake kwaliteit en 
voortgang. Inhoudelijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van mogelijke routes 
(trace ́ alternatieven) 380kV trace ́ en de ondergrondse 150kV kabeltrace ́s. In 
samenwerking met de overall-projectmanager verantwoordelijk voor de inrichting 
van het proces van de planstudiefase voor ZW-oost. Aanjager ontwikkeling 
aanbesteding planologische fase van het projectdeel ZW380kV Oost.  

 
 
  
 


