
Curriculum Vitae                Ir A. Walraad MBA 
 
Personalia 
Naam:	 	 	 Walraad, Adriaan 
Geboren:	 	 Brielle, 29 januari 1968 
Burgerlijke staat: 		 Gehuwd, twee kinderen 
Postadres: 	 	 Distelvlinderberm 88,  
	 	 3994 WT Houten 
Telefoon: 	 	 06 54764813 
Web: 	 	 www.walraad.nl 
E-mail: 	 	 walraad@walraad.nl  

Loopbaan  
Walraad Verkeersadvisering bv	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 	 (1996- nu) 

• Deskundige/ consultant/ coach/ trainer 
Windesheim Flevoland, opleiding Mobiliteit 	 .	 .	 .	 .	 .	 (2012- nu) 

• Opleidingscoördinator (2012- 2015), Vakdocent (2015- nu) 
Gemeente ’s-Hertogenbosch	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 (2010-2012) 

• Coördinator team verkeersplanologie 
BRU, Bestuur Regio Utrecht	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 (2007-2010) 

• Beleidsmedewerker strategisch beleid 
NHTV, Academie  voor stedenbouw, logistiek & mobiliteit/ Imagineering academy	 .	 (2004-2010) 

• Vakdocent en lid lectoraat imagineering 
Zandvoort Ordening & Advies 	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 (1994-1996) 

• Verkeerskundige 
Rijkswaterstaat, Hoofdafdeling Verkeersveiligheid	 .	 .	 .	 .	 .	 (1993-1994) 

• Assistent-Projectleider Fiets (vervangende dienstplicht) 

Opleidingen, o.a. 
BonoAcademy	 . 	 .	 . 	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 (2020) 

• cursus verkeersbesluiten 
Universiteit Leiden	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 (2017-2018) 

• Specialisatieopleiding gerechtelijk deskundige  
Windesheim Flevoland	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 (2013-2017) 

• Didactische bekwaamheid, didactische professionalisering, basiskwalificatie examinering 
TSM-business school/ Universiteit Twente.	 .	 .	 .	 .	 . 	 .	 (2008-2009) 

• Integraal projectmanagement/ certificering Prince2 foundation  
DTV Consultants	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 ,	 (2006) 

• Certificering verkeersveiligheidsauditor 
IBO-Zeist/ Rijksuniversiteit Groningen/ Technische Universiteit Delft	 .	 .	 .	 (2001-2004) 

• Executive MBA (Master of Business Administration) 
Technische Universiteit Delft 	 . 	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 (1987-1993) 

• Ingenieursexamen verkeerskunde 
(Master of Civil Engineering) 

• Aanvullend ingenieursexamen 
psychologie (Rijksuniversiteit 
Leiden) en veiligheidskunde  

• Aanvullend ingenieursexamen 
verkeersbouwkunde en functioneel 
ontwerpen 

Vrije tijd 
•Olympische afstand / sprint triathlon, sportklimmen, skiën, reizen, wandelen, bordspellen, 
•Actief lid Amnesty International 
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Publicaties en presentaties   
Blog voor Verkeer in Beeld .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 (2016-nu) 

• Eén blog staat in top 5 beste gelezen artikelen van ‘Verkeer in Beeld’ in 2018) 
• Meestal circa 2500 views op linkedin, soms meer dan 5000 views  

Green Paper wegcategorisering Fiets - genomineerd verkeersveiligheidsprijs 2020	 .	 (2019) 
Publicaties in vakliteratuur	.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 (1996-nu)  

• Een twintigtal als eerste auteur en een tiental als co-auteur/ begeleider,  
Rubriek 'vraag en antwoord’ van Verkeerskunde 	   .	   .	   .	   .	   .	   (2018-nu) 

• Als deskundige binnengekomen vragen beantwoorden 
CROW-publicaties: o.a. 	 	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 (2006-nu) 

• Initiatiefnemer, eerste auteur en inhoudelijke redactie Handboek verkeersveiligheid                     
CROW-publicatie 261 (alliantie van Min V&W, KpVV, CROW, NHTV, ROV’s, VVN                             
en SWOV). Deze publicatie is vertaald in het Engels: Roadsafety Manual. Actualisatie in 2016. 

• Peer-review Stedenbouw en verkeer- een selectie uit de gereedschapskist van Bach  
Redacteur van nieuwsbrief Verkeer & Infrastructuur (uitg. Kluwer)	 .	 .          	 .	 (1998-2004) 

• Redactie en schrijven redactioneel 

Lidmaatschappen 
Landelijk Register Gerechtelijk Deskundigen (LRGD) . 	 	 .	 .	 .	 (2018 -nu) 
Deskundige Landelijk Deskundigheidsmakelaar (LDM) voor politie	 .	 .	 .	 (2020-nu) 
Gemeentelijk Netwerk Mobiliteit Infrastructuur, Integraal VerkeersOverleg (voorheen: VNG-IVO) 

• Deelnemer 	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 (2011-2019) 
• Voorzitter 	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 (2019- nu)	  

Windesheim Flevoland/ HBO opleiding Mobiliteit (verkeerskunde), o.a.  
Coördinator/ onderwijsontwikkeling/ vakdocent (2012-2015), vakdocent (2015 - nu) 

✓ #1 positie bij NSE-studenttevredenheid 2014, 2015, 2016 
✓ #1 positie bij beste studies Elseviers 2014, 2015 en 2016 
✓ #1 positie Studiekeuzegids (met de maximaal haalbare score van 100 in 2015)  
✓ Kwaliteitszegel topopleiding sinds 2015 

• Ontwikkeling en uitwerking curriculum van de opleiding Mobiliteit 	 .	 .            (2012-2015) 
❖ Taak: ontwikkelen studieprogramma opleiding Mobiliteit 
❖ Actie: met collega-docenten ontwikkelen van het studieprogramma 
❖ Resultaat: operationeel curriculum, positief advies voor accreditatie NVAO 

• Online profilering 	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 (2012-2015) 
❖ Taak: verbeteren naamsbekendheid vakwereld en bij aspirant studenten 
❖ Actie: profileren op Twitter, Facebook, Youtube en Linkedin 
❖ Resultaat: kloutscore 52-54, twitter 1000+ volgers 

• Verzorgen onderwijs als vakdocent.	 .	 .	 .	 .	 .	 (2012-nu) 
❖ Taak: verzorgen onderwijs  
❖ Actie: ontwikkelen reeksen colleges/ gastcolleges/ co-makerships,  
❖ Resultaat: opleiding scoort het beste van alle HBO opleidingen mobiliteit  

Antea Group, o.a. 
Senior adviseur (2017- 2019) 

• Diverse verkeersveiligheidsaudits, o.a. Noordelijke Randweg Utrecht, N631, Gebiedsontwikkeling 
Oostelijke Langstraat, Havenstraat Delft 	 . 	 .	 .	 	 .            (2017-2019) 

❖ Taak: oordeelsvorming over verkeersveiligheid in planstadium 
❖ Actie: toetsing op grond van Duurzaam Veilig criteria fase 1 en fase 2 
❖ Resultaat: onvolkomenheden in verkeersveiligheid in het ontwerp signaleren 

• Omgevingsveiligheid spoorwegwerkzaamheden Strukton Rail	.	 .	 .	 (2017-2019) 
❖ Taak: verkeersveiligheid wegkant bij werken aan het spoor 
❖ Actie: ontwikkelen samenhangend maatregelenpakket  
❖ Resultaat: implementatie in werkprocessen, training 
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Werkervaring  Walraad Verkeersadvisering BV, o.a.  
Interimmanagement/ detachering 

❖ Beleidsadviseur verkeersveiligheid Utrecht	 .	 .	 .	 .           (2019-2020) 
❖ Taak: professionaliseren team, opstellen strategisch beleid, operationeel advies 
❖ Actie: inhoudelijke inbreng bij team verkeersveiligheid en integraal advies gemeente  
❖ Resultaat: beleidsformulering en kennisontwikkeling en -overdracht 

• Interim-management team verkeer ca. 1 jaar [gemeente Deventer]	 .	 .           (2002-2003) 
❖ Taak: samenvoegen beheer en ontwikkeling tot een slagvaardige afdeling 
❖ Actie: implementatie van reorganisatie, leidinggevend 12 personen 
❖ Resultaat: afdeling verkeer en vervoer ‘alsof die altijd al bestaan heeft’ 

• Interim-management sectie Verkeer ca. 1 jaar [gemeente Lelystad] 	 .	 .           (1999-2000) 
❖ Taak: afdeling mobiliteit opbouwen, die groei van Lelystad kan begeleiden  
❖ Actie: voorstel voor en implementatie van reorganisatie, leidinggevend 10 personen 
❖ Resultaat: afdeling ‘neergezet’, goede samenwerking met stedebouw; beleidsnotitie 

Mobiliteit (strategische voorloper GVVP) met waardering ontvangen door bestuur 
Programmamanagement 

• Programmamanagement Mobiliteitsmanagement 2005 [SenterNovem]		 .	 (2005) 
❖ Taak: voorkomen van onderuitputting bij programma mobiliteitsmanagement 
❖ Actie: Acquisitie en advisering projectaanvragen mobiliteitsmanagement 2005 
❖ Resultaat: circa helft van de (gehonoreerde) aanvragen binnengehaald en begeleid  

• EBIT: ‘Verkeersprestatie op Locatie’/ ‘Langzaam Rijden Gaat Sneller’ [Novem]	             (1998-2001) 
❖ Taak: kennisfunctie over energiebesparing in verkeer en vervoer door RO  
❖ Actie: kennisontwikkeling en klankbord in team, acquisitie/aansturing 15 testlocaties 
❖ Resultaat: VPL/VPR/Langzaam Rijden Gaat Sneller, diverse subsidietranches van EU 

Procesmanagement 
• Groot onderhoud en capaciteitsvergroting invalsweg [gemeente Lelystad]	 .	 (2003-2004) 

❖ Taak: Luteijn-aanpak ‘avant la lettre’ 
❖ Actie: gemeente, rijkswaterstaat en provincie gaan gezamenlijk investeren 
❖ Resultaat: binnen een jaar na eerste overleg naar daadwerkelijke realisatie 

• Herijking hoofdwegenstructuur [gemeente Heerhugowaard]	 .	 .	   .          (2003) 
❖ Taak: hoofdwegenstructuur inbrengen als onderdeel van structuurplan  
❖ Actie: schrijven van deelrapportage herijking hoofdwegen 
❖ Resultaat: herijking hoofdwegenstructuur is integraal overgenomen  

• Herijking hoofdwegenstructuur [gemeente Lelystad]	 .	 .	 .	 .           (2001-2004) 
❖ Taak: rasterstructuur van Lelystad omvormen naar tangentiële structuur  
❖ Actie: schrijven diverse beleidsstukken, o.a. investeringsplan hoofdwegen ‘04-‘08 
❖ Resultaat: sectorbreed en politiek gedragen meerjaren uitvoeringsprogramma  

Educatie/ opleidingen 
• In-company training Verkeer voor StAB (Stichting Advisering Bestuursrechtspraak) .      (2008-2017) 

❖ Taak: trainen medewerkers StAB op het gebied van verkeer, vervoer en mobiliteit 
❖ Actie: training over verkeersmodellen en omgevingswet 
❖ Resultaat: Goede beoordeling  

• Cursus verkeersveiligheid CROW 
❖ Taak: opbouw cursus, college, opdracht, opstellen en beoordeling tentamen 
❖ Actie: inhoudelijke afstemming tussen docenten, verzorgen colleges 
❖ Resultaat: goedlopende cursus, beste cursistwaardering als docent 

• VIA educatie/implementatie ontwikkelen leeromgeving en verzorgen trainingen	.           (2015- 2017) 
✓ Gemiddelde 8+ waardering door cursisten, op alle evaluatiecriteria  
❖ Taak: Ontwikkelen leeromgeving en verzorgen training 
❖ Actie: van ‘knoppentraining’ naar ‘werken aan verkeersveiligheid, gebaseerd op feiten’ 
❖ Resultaat: doelgroepgerichte, modulair opgezette training 

Coaching Bestuurders, verwante vakdisciplines, ondernemers- en bewonersgroepen 
• Bestuur, o.a. College van B en W van Lelystad  
• Stedenbouwkundigen en architecten, o.a. O.M.A. (Rem Koolhaas), Zandvoort O&A      
• Juristen en rechters, o.a.: 	StAB, Van Schie, Abma v. Eeuwijk, Stibbe 
• Ondernemers, o.a. Doeksen, ondernemersfederatie Purmerend       
• Bewonersgroepen, o.a.:	 Oegstgeesterweg. Amsterdam Zuidas, Weesper Wibaut	   
• Bij community planning: Nieuweveense Landen in Zwolle          
• Bij Europese studies: Ecocities (Gyor, Trnava, en Bad Ischl) 

Daarnaast inspring en op acute problemen, o.a. Doetinchem, St. Anthonis 
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Deskundigenrapporten met juridische achtergrond (niet herleidbaar gemaakt), oa.:  
• Uitwerking benodigde maatvoering van erfdienstbaarheid, voor rechtbank 
• Analyse bebording in relatie tot aanrijding, voor politierechter 
• verkeersveiligheidsanalyse tijdelijke situatie, voor wegbeheerder  
• Stroefheid van verharding van een rotonde, voor een rechtsbijstandverzekering 
• Beschrijving van de gevolgen voor bereikbaarheid van wegreconstructie, voor ondernemer 
• Beschrijving minimale breedte van een weg voor verkeerstechnisch functioneren, voor partij  
• Oriëntatie op aansprakelijkheid wegbeheerder voor ongeval, voor rechtsbijstandverzekering 
• Onderbouwing van verkeersaspecten in schadeclaim, voor projectontwikkelaar 
• Verkeerstechnisch ontwerp en voorrang, voor partij 

Projecten en studies 
• Lelystad Veiligste fietsstad 	 .	 .	 .	 . 	 .	 .	 (2019) 
• 30/50 km/u discussie op Westzijde Zaanstad	 .	 .	 .	 .	 (2018) 
• Verkeersveiligheidsaudit oversteek Winston Churchilllaan Rijswijk	 .	 .	 (2018) 
• Win-win verkeer bij bouw windmolens 	 .	 .	 .	 .	 .	 (2018) 
• Gedragsbeïnvloeding door presuasion bij gemeente Amsterdam.	 .	 .	 (2018) 
• Handboek Verkeersveiligheid [CROW] 	 .	 .	 .	 .	 .	 (2006-2008) 
• Verkeersveiligheid inbrengen in een concessieverlening OV [ROV Fryslân]	 	 (2005) 
• Omzetanalyse Veerdienst Maassluis-Rozenburg [Doeksen Transportgroup]	 .            (2005) 
• Brochures over verkeersveiligheid en RO [AVV, Gelderland, RWS RD Oost]	 .            (1996-1998) 

Werkervaring  Gemeente ‘s-Hertogenbosch, o.a.	 	 	  
Coördinator team verkeersplanologie.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 (2010-2012)	  

✓ Prijs Fietsstad 2011 
✓ Prijs Meest gastvrije stad 2010, meest gastvrije stad 2011  

• Aansturing team verkeersplanologie	 	 	 	 	 	 (2010-2012) 
❖ Taak: van eilandenrijk naar zelfsturend team met consistente boodschap 
❖ Actie: cultuuromslag, introductie sociale media, dwarsverbanden in werkpakket 
❖ Resultaat: enthousiast en zelflerend team 

• Studie Oost-West verbindingen/ uitwerking Koersnota Hoofdinfrastructuur	 .            (2010-2012) 
❖ Taak: Bereikbaarheid oostvleugel stad waarborgen voor alle modaliteiten 
❖ Actie: complexiteit hanteerbaar maken in een storyboard 
❖ Resultaat: goed ontvangen, in de gemeenteraad vrijwel unaniem vastgesteld  

Werkervaring  Bestuur Regio Utrecht, o.a.	 	 	  
Beleidsmedewerker strategisch beleid 	 .	 .	 .	 .	 .	 .           (2007-2010) 

• Regionale afstemming P+R- locaties	.	 .	 .	 .	 .	 .           (2009-2010) 
❖ Taak: vraaggericht aanpak P+R- locaties 
❖ Actie: opstellen visie en uitwerking P+R- locaties met RWS, NS, provincie, gemeenten 
❖ Resultaat: programma P+R- locaties, inbreng voor Randstad Urgent/ pakketstudies 

• Pakketstudies Ring Utrecht/ Driehoek Amersfoort.	 .	 . 	 .	 .           (2007-2010) 
❖ Taak: gebiedsgerichte aanpak/ regionaal convenant bereikbaarheid TFMM  
❖ Actie: rol in beoordeling maatregelen en als netwerkspecialist 
❖ Resultaat: bestuurlijk vastgesteld pakket maatregelen 

Werkervaring NHTV – Breda, o.a. 
Parttime vakdocent bij academie Stedenbouw, Logistiek en Mobiliteit	 .	 .	 .	 (2004-2010) 

• Ontwikkelen studieprogramma verkeersveiligheid (2 cursussen, 1 project) 
• Ontwikkelen cursus marketing en imagineering (1 cursus) 

Kenniskring van lectoraat imagineering	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 (2008-2010) 
• Brug slaan tussen verkeerskunde en imagineering 

Werkervaring Zandvoort Ordening & Advies, o.a.  
Verkeerskundige 

✓ Nominatie nationale verkeersveiligheidsprijs 
• Operationalisatie ‘strategie van de twee netwerken’ [RPD]	 .	 .	 .            (1996) 
• Herontwerp van de loskade en provinciale weg Tollebeek [gemeente Tollebeek]	 (1995) 
• Ruimtelijke kwaliteit van twee busbaanvarianten [gemeente Breda]	 .	 .            (1994)
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