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Curriculum Vitae 
 

 
Naam:      Peter-Jan van Steenbergen 

 

Titel:      Drs. 

 

Geboortedatum:   8 april 1977 

 

Geboorteplaats:   Zaltbommel 

 

Geslacht:     Man 

 

Burgerlijke Staat:   Ongehuwd 

 

Telefoon:     06-20867243 

 

Email:      info@vansteenbergen-ma.nl 

 

Website:     www.vansteenbergen-ma.nl  

 

 

Carrière  

 

Van Steenbergen Management en Advies (2012-heden) 

Peter-Jan van Steenbergen is oprichter en eigenaar van “Van Steenbergen Management en Advies”, 

bureau voor ruimtelijke en economische vraagstukken. Van Steenbergen Management en Advies 

helpt overheden, bedrijfsleven en intermediaire organisaties bij het ontwikkelen, implementeren en 

uitvoeren van plannen en projecten op het snijvlak van ruimte en economie. Zie ook 

www.vansteenbergen-ma.nl. 

 

European and Regional Affairs Consultants (1999-2011) 

Peter-Jan heeft ruim 12 jaar gewerkt voor bureau ERAC (European and Regional Affairs Consultants), 

een gespecialiseerd bureau op het vlak van regionaal economische ontwikkeling en Europese 

Fondsen.  

 

 

Voorbeeldprojecten: 

 

Directievoering Stichting de Zaanse Schans (2010-heden) 

Peter-Jan van Steenbergen is part-time directeur van Stichting de Zaanse Schans. De Zaanse Schans 

is een nationaal bekende toeristische topattractie, waar jaarlijks ruim 1,3 miljoen bezoekers komen en 

is op cultuur-historisch en toeristisch vlak het icoon van de Zaanstreek. Stichting de Zaanse Schans is 

verantwoordelijk voor de coördinatie van de activiteiten en het beleid op de Zaanse Schans, het 

beheer van de openbare ruimte en de panden en voor de Marketing en PR van de Zaanse Schans. 

Peter-Jan geeft leiding aan de interne organisatie van Stichting de Zaanse Schans (ongeveer 12 

personen) en zoekt bij de activiteiten afstemming bij de stakeholders in het gebied (19 ondernemers 

en musea, bewoners, historische verenigingen, gemeente Zaanstad, etc.).  

www.dezaanseschans.nl  

mailto:info@vansteenbergen-ma.nl
http://www.vansteenbergen-ma.nl/
http://www.vansteenbergen-ma.nl/
http://www.dezaanseschans.nl/
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Operationeel Manager Stichting Middenstands- en Bedrijfshuisvesting (2010-2011) 

De Stichting Middenstands- en Bedrijfshuisvesting (SMB) stelt vanuit een fonds subsidies beschikbaar 

voor het opknappen van panden in winkelstrips en binnenwijkse bedrijventerreinen in Eindhoven. 

Peter-Jan van Steenbergen was vanaf de start van het fonds operationeel manager van de stichting. 

Hij heeft daarbij de implementatie van het fonds op zich genomen en heeft in het eerste 

uitvoeringsjaar van het fonds de organisatie geleid die de subsidies aan de ondernemers verstrekte.  

www.smbeindhoven.nl 

 

 

Businessplan Fort 1881 

In opdracht van Fort 1881 B.V. heeft Peter-Jan meegeholpen bij het tot stand komen van het 

businessplan voor het Fort 1881 in Hoek van Holland. Het concept van Fort 1881 bestaat uit een 

museum waarvoor subsidies en fondsen zijn aangewend. Peter-Jan heeft geholpen met de aanvragen 

en ook de verantwoording. Daarnaast bestaat Fort 1881 uit een conferentiecentrum en een restaurant. 

Peter-Jan heeft ten behoeve van privatie financiering (banken) een businessplan gemaakt voor het 

commerciële deel van het fort. Meer informatie www.fort1881.nl  

 

 

Kwartiermaker World Science Festival Amsterdam (2012-2015) 

Het World Science Festival is een toonaangevend festival, gestart in New York. Het festival biedt op 

een hoogwaardige en kunstzinnige manier actuele wetenschappelijke thema’s aan bij het grote 

publiek. Een groot deel van het festival vindt plaats in de openbare ruimte en daar wordt de 

wetenschap getoond aan het grote publiek. Peter-Jan van Steenbergen is een van de initiatiefnemers 

geweest om het festival ook in Amsterdam te programmeren. Peter-Jan heeft als kwartiermaker vanaf 

2012 vorm gegeven aan het masterplan, heeft de organisatie opgezet en de activiteiten in 2013 

begeleid.  

www.wsfa.nl  

 

 

Designer Cafe Utrecht (2009-heden) 

Het Designer Cafe in Utrecht biedt ontwerpers vanuit de stad en de omliggende regio een podium en 

verkoopkanaal voor het presenteren van hun kleding. Daarnaast heeft het Designer Cafe de 

doelstelling om partijen in de stad en regio bij elkaar te brengen en de modesector in de stad nieuw 

leven in te blazen. Peter-Jan heeft samen met de initiatiefnemers, nu gevestigd in de stichting 

Designer Cafe, de ontwikkeling van het project op zich genomen en is thans verbonden als adviseur 

voor de stichting.  

www.designercafe.nl 
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Opleidingen 

 

Afgeronde opleidingen 

2000 Universiteit van Tilburg, doctoraal Algemene Economie, specilisatie “Regionale economie 

en economische geografie” 

1995  VWO, Scholengroep Cambium, Zaltbommel 

 

Cursussen 

2011  Leidinggeven, Kenneth Smit Training 

2009  Coachen, ontwikkelen en beoordelen van talent, ISBW 

2007  Professioneel Leiderschap, Schouten en Nelissen 

2005  Projectmanagement, Jansse en Koekkoek 

2004  Persoonlijke effectiviteit, Schouten en Nelissen 

2001  Mondelinge vaardigheden, Bureau Taalzaken 

 

Taalkennis  

Nederlands  vloeiend  

Engels   goed  

Duits   redelijk  

 

Bestuurlijke nevenactiviteiten 

 

2016-heden Voorzitter TRIP Bommelerwaard (streekpromotie) 

 

2012 Lid initiatiefgroep World Science Festival Amsterdam 

 

2002 Stichting Jong Gelre Zaltbommel, voorzitter. De belangrijkste activiteit van deze 

stichting was de organisatie van een popfestival in Zaltbommel. 

 

1999 – 2001 Voetbalvereniging Nivo-Sparta, Zaltbommel. Ledenadministratie en lid van bestuur. 

 

 

Publicaties   

 

 

 Doelstelling 2 Groot Oost, Groot Oost Onderneemt, Amsterdam (2007). Opgesteld onder 

verantwoordelijkheid van Peter-Jan van Steenbergen.  

 

 Ekeren, I. van, Slinkman, M. en Steenbergen, P.J. van (2005). Grip op het GSB: De Meerwaarde 

van Europa voor het Grotestedenbeleid. In Vitale Stad, jaargang 8 nummer 9, oktober 2005. 

pagina 18. 

 

 

 

 


