Profiel Kees Stob
Kees Stob is oprichter en directeur van Public Result. Hij is vanuit deze rol inhoudelijk betrokken bij de
lopende opdrachten. Hij is senior procesmanager voor complexe opgaven, breed in de publieke sector
vaak op het snijvlak met de private sector, m.n. op het gebied van de economische vitaliteit, zorg en
welzijn, gebiedsontwikkeling, wijkenaanpak en krimp.
Een actueel thema is de economische vitaliteit van regio’s Kees heeft diverse regio’s (waaronder de
G4 en Zuid Limburg) begeleid in hun positionering op economisch vlak en de noodzakelijke
randvoorwaarden op het gebied van innovatie en arbeidsmarkt en leefbaarheid. Recent heeft hij de
regio Noord Oost Fryslân begeleid in het ontwikkelen en sluiten van een regiodeal met het Rijk voor
innovatie en arbeidsmarkt.
Op het gebied van welzijn en zorg begeleidde hij diverse complexe projecten rond de WMO,
maatschappelijk vastgoed, perinatale gezondheid, huisvesting bijzondere doelgroepen mantelzorg en
huiselijk geweld telkens in opdracht van zorg-, welzijnspartijen en de overheid. In Den Haag was hij
voorzitter van de expertgroep preventie en toegang en projectleider voor de centra voor ouderen,
ondersteunde hij de uitrol van de wijkteams en begeleidde pilots voor zorgcoöperaties. Als
projectleider begeleidde hij een fusie tussen een vijftal ambulancediensten in Hollands Midden.
Op het vlak van gebiedsontwikkeling was hij procesmanager voor de ontwikkeling van diverse
grootschalige gebiedsontwikkelingen zoals de stationsomgeving in Haarlem, Schieveste en Knoop
Leiden-West, hij was interim manager bij het Ministerie van VROM, de Gemeente Den Haag en
Amsterdam en kwartiermaker voor de oprichting van het Kennis-, Expertise en Innovatiecentrum (KEI
tegenwoordig Platform 31).
Tevens was hij kwartiermaker programmadirecteur wijkenaanpak bij het Ministerie van VROM. Op het
gebied van de aanpak in de wijken heeft hij diverse gemeenten ondersteund met de implementatie
van het wijkgerichte werken en was betrokken bij projecten rond campusontwikkeling, economische
gebiedsontwikkeling en gezondheidsachterstanden.
Kees heeft daarnaast in opdracht van het Ministerie van BZK de rol van externe kwartiermaker vervuld
voor het programmaplan bevolkingskrimp. In diverse krimp- en anticipeerregio’s is betrokken bij het
transitieproces op het gebied van onderwijs, wonen, welzijn, sport en zorg. Daarbij spelen de
herpositionering van het maatschappelijke vastgoed,de vitaliteit van kleine kernen en economische
vitaliteit een grote rol.
Hij heeft zijn ervaring opgedaan bij het Rijk (Ministerie van VROM), waar hij onder meer projectleider
was voor de stedelijke vernieuwing, in de projectontwikkeling (TRS, als directeur Stedelijke
vernieuwing) en in de adviesbranche (als senior manager bij KPMG en directeur van Public Result).
Kees studeerde bestuurskunde aan de universiteit Twente en deed een MBA studie (RochesterErasmus Executive MBA).

