Ruben van Bochove

Profiel
Het is belangrijk om in mijn werk impact te hebben en de ruimte te hebben om tot
resultaten te komen. Al 20 jaar ben ik actief in de openbare ruimte en specifiek
openbare verlichting. Ik ben ervan overtuigd dat mijn vaardigheden helpen om
mensen de juiste dingen op de juiste manier te laten doen.
Ik geloof in het ontwikkelen en informeren van mensen en het creëren van een
omgeving waarbij een open dialoog ontstaat en zaken die belangrijk zijn ook
benoemd mogen worden.

Roerdompstraat 22
4901AL Oosterhout

Als gesprekspartner ben ik in staat om te luisteren en de juiste (kritische) vragen te
stellen om tot de kern van de ambitie en de gewenste oplossing te komen. Ik zorg
voor inzicht in de mogelijkheden en consequentie en vertaal deze naar begrijpelijke
inhoud zodat stakeholders weloverwogen een besluit kunnen nemen. Met het besluit
ga ik samen met het team aan de slag, waarbij we steeds de juiste balans
vinden tussen de (politieke) doelstellingen en de algemene opgave van
instandhouding en optimalisatie van de openbare ruimte.

+31653835758

Voor meer informatie over mijn insteek en werkwijze kom ik graag met u in contact!

ruben@vanbochove.eu

Werkervaring

Geboortedatum:
17 augustus 1971

Adviseur en Eigenaar
Van Bochove OVL, Oosterhout

Geboorteplaats: Terneuzen

Op basis van mijn ervaring en wens om zelfstandig te opereren ben ik opnieuw een
eigen bedrijf gestart onder mijn eigen naam.

Personalia
Ruben van Bochove

Geslacht: man
https://www.linkedin.com/in/rubenvan-bochove/
Rijbewijs: A, B

Vaardigheden
Coaching
Projectmanagement
MS Office+

Eigenschappen
Deskundig
Open en eerlijk
Analytisch
Ondernemend

jun 2020 - heden

Ik help overheden met mijn kennis zodat ze bij allerlei OVL vraagstukken, bewust
en met vertrouwen, de juiste keuzes kunnen maken.
Ik heb een specifieke interesse in projectmanagement, SMART-Lighting en Beheer en
beloof al mijn klanten het volgende:
Samenhangend advies: Ik kijk bij een opdracht naar de vraag en naar aspecten die
van invloed zijn op de vraag. Door ruim 20 jaar ervaring ben ik hierdoor in staat om
een totaalplaatje van mogelijkheden en consequenties te geven.
Praktisch advies met veel effect en impact: Mijn adviezen zijn gericht op het behalen
van zo veel mogelijk doelstellingen. Ik vind het daarbij ook belangrijk dat mijn relatie
kan laten zien wat hij samen mij bereikt heeft.
Zekerheid en begrijpelijke inhoud: Door mijn expertise en netwerk zorg ik voor een
juiste oplossing die ook op langere termijn zonder zorgen werkt. Daarnaast zijn mijn
adviesstukken voor iedereen te begrijpen.
Vestigingsmanager Zuid & IT
Nobralux, Boxtel

jan 2018 - mei 2020

Nobralux is een specialist in beheer en advisering van openbare verlichting.
Zij beheren 650.000 lichtmasten verspreid over Nederland en hebben een totale
omzet van ongeveer € 4,0 miljoen euro aan beheer- en adviesdiensten. Ik was
verantwoordelijk voor de hoofdvestiging van Nobralux en leidinggevende van in
totaal 21 van de 43 collega's van Nobralux. Mijn adviseurs adviseren gemeenten
door het gehele land. In het gebied Zeeland, Noord-Brabant en Limburg had de
vestiging 33 gemeenten in beheer via een beheercontract. Daarnaast was ik
verantwoordelijk voor innovatieve Smart-City projecten en de ontwikkeling van het
eigen beheersysteem (2 IT specialisten).

Docent Hogere Verlichtingskunde
ROC Midden, Utrecht

sep 2009 - aug 2019

Binnen de HBO opleiding Verlichtingskunde verzorg ik de module Openbare
Verlichting, zowel inhoudelijk als zijnde examinator. De opleiding is door ROC
gestopt.
Vestigingsmanager West & Innovaties
Nobralux, Amsterdam

jan 2016 - dec 2017

Verantwoordelijk voor het opzetten van een nieuw regiokantoor in de regio West
(Amsterdam), met activiteiten in de provincies Noord- en Zuid Holland, Utrecht en
Flevopolder. Daarnaast verantwoordelijk voor innovatieve Smart-City projecten en
de ontwikkeling van het eigen beheersysteem (1 IT specialist); We hebben in deze
regio binnen 2 jaar een groei gerealiseerd van 2 naar 10 beheercontracten en van 2
naar 4 collega's;
General Manager
Bema-Lux, Vught

okt 2011 - dec 2015

Verantwoordelijk voor het bedrijf Bema-Lux binnen de Lux Groep, met de focus op
beheer, directievoering en projectmanagement; Dit bedrijf heb ik met een financieel
partner gestart. Ik was volledig verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding, groei en
ontwikkeling van het bedrijf. Ik ben alleen gestart en na 4 jaar had ik een omzet van €
800.000 en 8 collega's.
Productmanager
Ziut, Arnhem

jan 2010 - sep 2011

Na een fusie tussen IP Lighting en Dynamicom werd het bedrijf Ziut. Met de ambitie
om MT lid van Ziut te worden, werd mij geadviseerd om de rol van productmanager
op me te nemen. De eerste fase was het implementeren en positioneren van deze
nieuwe functie, incl. functionaliteit en processen. In de tweede fase was ik
verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van nieuwe producten en
concepten.
Voorzitter Werkgroep Richtlijnen Openbare
Verlichting
NSVV, Ede

okt 2009 - sep 2016

Ik ben voor deze rol gevraagd vanuit mijn rol op Europees niveau. Ik
vertegenwoordigde Nederland in besluitvormingstrajecten voor het vaststellen van
Europeese richtlijnen. Vervolgens ben ik, tot het uitkomen van nieuwe Europeese
richtlijnen, verantwoordelijk geweest voor het opzetten, implementeren en bewaken
van de Nederlandse richtlijnen in de periode 2009 t/m 2016.
Teammanager Bedrijfsbureau Zuid en Noord
IP Lighting, Maasbracht en Hoogeveen

mrt 2007 - jan 2010

Opzetten van deze nieuwe afdeling (planning, advies, financiën,
verkoopbinnendienst), incl. functionaliteiten, processen en inrichting systemen. Alle
in- en uitgaande zaken werden door deze afdeling bewaakt en gecontroleerd,
daarnaast was de volledige facturatie hierin ondergebracht;. Verantwoordelijk voor
19 collega's;
Staf commerciële zaken
IP Lighting, Maasbracht

jan 2002 - feb 2007

Samen met 4 collega's vormde wij de staf van de Regio Directeur Zuid. Als staflid was
ik verantwoordelijk voor:
- alle commerciële activiteiten (klantactiviteiten, verkoopondersteunende middelen
en het aanbestedingsteam);

- de inrichting en implementatie van het projectvolgsysteem, incl. bewaking van de
dagelijkse voortgang van de werkzaamheden.
Accountmanager Openbare Verlichting en
Verkeersregelsystemen
IP Lighting, West-Brabant

sep 1999 - dec 2001

Verantwoordelijke voor het relatiebeheer en verkoop aan gemeentelijke
opdrachtgevers.
Projectleider G/W/E
PNEM District Breda, Breda

sep 1996 - sep 1999

Verantwoordelijk voor de uitvoering van ondergrondse infraprojecten voor gas,
water en elektra

Opleidingen
Post-HBO Ondernemerschap
Zakelijk Succes Academie, Utrecht

jan 2021 - heden

Post-HBO Verkeerskunde (behaald)
DTV, Utrecht

sep 2005 - mei 2006

HBO Techn. Bedrijfskunde: Industrial Sales (behaald)
Hogeschool Rotterdam, Dordrecht

sep 1995 - jun 1996

Post-HBO: Topjaar Management (behaald)
Hogeschool Delft, Delft

sep 1994 - jun 1995

NIMA-A (behaald)
NIMA, Utrecht

jan 1995 - jun 1995

HTS Energietechniek (behaald)
Hogeschool Avans, Breda

sep 1990 - jun 1994

Cursussen
Leiderschaps- en effectiviteitstraining, Vision Forward
(behaald)

2019

Basis Verlichtingstechniek (behaald)

2000

Hogere Gas Techniek, Gasunie (behaald)

1998

Referenties
René Oomkes [nov 2020]
Coördinator Openbare Verlichting, Gemeente Den Haag
Ruben is prettig in de samenwerking, communiceert duidelijk en komt gemaakte
afspraken altijd na. Hij weet flexibel in te spelen op de klantbehoefte en is ook bereid
om ad hoc werkzaamheden te verrichten. Abstracte vraagstukken weet hij uit te
werken naar concrete vervolgstappen en resultaten.
Ruben heeft passie voor het vak en is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
binnen het vakgebied. Zijn kennis reikt zowel in de breedte als ver in de diepte,
waardoor hij in staat is om vakkundig te adviseren over allerhande vraagstukken.
Ruben maakt (beleids)keuzes expliciet en geeft aan wat de voor- en nadelen zijn. Of
het nu gaat over het maken van een beleidsplan, een financiële prognose, een
uitvoeringsplan of het maken/ beoordelen van aanbestedingsstukken voor werken
en leveringen, hij helpt ons.

Ruud Kierkels [nov 2020]
Senior Beheerder Openbare Verlichting en E-installaties, Gemeente Eindhoven
Ruben ken ik als een ervaren breed ontwikkelde licht- en smartcity specialist met
toekomstvisie.
Bij Ruben voel ik een mens-mens contact wat snel een voldoende klik geeft om
zakelijk stappen te nemen.
De door mij verlangde gedreven- en doelgerichtheid, vakkennis en integraal
denkvermogen is elk moment merkbaar en maakt het voor mij makkelijk me door
hem te laten begeleiden bij het oplossen van licht- en smartcity vraagstukken.
Dat hij met zo`n bevlogenheid ook graag kennis deelt, is een prettige bijkomstigheid.
Dirkjan Weijsenfeld [nov 2020]
Technisch beheerder OV, VRI’s en civiele kunstwerken, Gemeente Westland
Ruben heeft een enorme vakkennis op het gebied van openbare verlichting. Ook
vanwege zijn overtuigingskracht is het prettig om met hem samen te werken.
Ik heb Ruben leren kennen als docent openbare verlichting. Tijdens deze cursus
merkte ik dat Ruben een enorme kennis heeft op het gebied van openbare
verlichting. Ook de gesprekken die wij na de cursus voerden gaven mij het
vertrouwen om verder met hem kennis te maken. Ruben heeft voor de gemeente
Westland diverse opdrachten uitgevoerd. Van een advies tot een compleet
uitgewerkte keuzenotitie voor juiste keuze naar de overstap naar LED-verlichting
inclusief financiële paragraaf. Ook opdrachten voor het uitwerken van
vervangingsinvesteringen werden met succes opgeleverd. Bij Ruben geldt altijd: tijd
= tijd en afspraak = afspraak!
Oscar Vergne [nov 2020]
Projectleider Beheer Openbare Ruimte, Gemeente De Ronde Venen
Ruben is iemand waar je op kan bouwen. Ik heb hem leren kennen als een man van
zijn woord, afspraak is afspraak, en het is fijn om met hem samen te werken.
Door zijn brede en actuele kennis op het gebied van de openbare verlichting kan hij
het hele spectrum aan, van beleid, ontwerp en beheer tot advisering.

