
Curriculum Vitae
Chiel Rottier (Michael Gerardus Maria)

Rijswijk (Z-H), 24 juli 1949

Veemarktstraat 27 A2

4811ZC Breda

+31.6.53784318

c.rottier@ziggo.nl

Onderwijs

Ik heb HBO-opleidingen Pedagogische (1971) en Sociale Academie (1978) 
afgerond, inclusief de post HBO-opleiding Management en Organisatie (1983). 
Specialisaties heb ik afgerond aanvankelijk in Sportonderwijs (1973) en 
Volwasseneneducatie (1988); later in management en organisatieontwikkeling 
aanvullende programma’s.

Aanzet werkzaamheden

Ik ben in het begin van mijn loopbaan fulltime werkzaam geweest als sportleraar en onderwijzer in Amsterdam (1972-1974) 
en parttime in Utrecht (1975-1977), deels overlappend met parttime functies als stafmedewerker bij een organisatie voor 
ontwikkelingssamenwerking te Den Haag (1974-1975) en als fractiemedewerker (1974-1978) en invallend gemeenteraadslid 
(1985-1986) te Utrecht.

1978 tot 1986 

Stafmedewerker bewonersondersteuning en scholing “volkshuisvesting en stadsvernieuwing” vanuit het stedelijk centrum
“De Kargadoor” te Utrecht. Vanuit die functie coördineerde ik tevens het stedelijk overleg van buurt- en wijkorganisaties. 
Dit in de fase van de vooroorlogse stadsvernieuwing. 

1986 tot 1992 

Directeur van een koepelorganisatie voor volwasseneneducatie (basiseducatie, vormingswerk en beroepsgerichte educatie) 
en kunstzinnige vorming te Rosmalen/ ‘s-Hertogenbosch. Het centrum verzorgde een honderdtal cursussen en activiteiten, 
met zo’n vijftig freelance docenten. Vanwege gemeentelijke samenvoeging heb ik de fusie tussen de twee lokale centra 
vormgegeven.

1992-1997 

Directeur van de Nederlandse Woonbond, de landelijke belangenbehartigings- en dienstverleningsorganisatie van huurders en 
woningzoekenden. De organisatie was net daarvoor in 1991 was opgericht. De belangrijkste taken betroffen het inhoudelijk 
en organisatorisch management (incl. een grote bezuinigingsreorganisatie), de verenigingsopbouw, waarnaast de externe 
representativiteit en landelijke belangenbehartiging, richting pers, media en landelijke politiek. Dit vanuit een landelijk kantoor 
in Amsterdam en zes (later drie) regionale kantoren. De Vereniging had toen vijftig (FTE) werknemers in dienst.

1997-2001

Senior Consultant voor het  landelijk Adviesbureau voor Bouwen en Wonen “Atrivé” te Zeist (nu Utrecht). Ik was daar 
projectteamleider/ senior adviseur en procesmanager voor grootschalige stedelijke vernieuwingsprocessen tot kleinschalige 
leefbaarheids- en buurtbeheerprojecten, wijkgericht werken, bewonersonderzoeken en leefbaarheidsmonitoring.



2001-2014

Zelfstandig consultant en interim manager, vanuit mijn eigen bureau Rottier Advies BV “voor stedelijke vernieuwing”. Van 
daaruit werkte ik als senior adviseur, procesmanager, bemiddelaar en coach binnen de stedelijke ontwikkeling in opdracht van 
woningcorporaties, gemeenten en bewonersorganisaties. Parallel daaraan vervulde ik (interim)management opdrachten op 
dit werkterrein.
Vanuit mijn eigen achtergrond en ervaring had en heb ik bijzondere belangstelling voor vraagstukken rond participatie en 
interactieve beleidsvorming. Een thema waarop ik regelmatig publiceerde en voordrachten hield. 

2010-2014

Gemeenteraadslid Utrecht. Voor de fractie van GroenLinks, de (toen) grootste partij in Utrecht. Ik had daar de portefeuilles 
Ruimtelijke ordening, Vastgoed- en Grondzaken, het langjarig ontwikkelproject Stationsgebied voor de vernieuwing van de 
binnenstad en de Openbaar Vervoer Terminal, alsmede de nieuwbouw ontwikkellocatie (beoogd 100.000 inwoners) Leidsche 
Rijn. Op het beleidsterrein Wonen vielen de Woonvisie en de Prestatieafspraken onder mijn verantwoordelijkheid.
De activiteiten voor mijn eigen bureau heb ik per half 2010 beperkt tot kortlopende projecten, om zo voldoende tijd te kunnen 
nemen  voor mijn lidmaatschap van de Utrechtse gemeenteraad tot maart 2014. 

2014 e.v.

Conceptontwikkelaar vanuit mijn huidige bureau Capitool Development BV. Als zelfstandige ontwikkel ik projecten die een 
bijdrage leveren aan een creatieve en ondernemende stad. Ik werk nu op eigen risico aan de realisatie van een kleinschalig 
Art-filmhuis met horeca in Breda.
Mijn werkzaamheden voor Rottier Advies heb ik afgebouwd en ik ben verhuisd naar Breda. 
Binnen de woningbouwsector houd ik me nog actief bezig met de discussies rond de ontwikkeling van zelfbeheer en 
wooncoöperaties.
Op ad hoc basis vervul ik nog opdrachten als procesmanager wijkontwikkeling. Zo was en ben ik de afgelopen periode als 
procesmanager ingehuurd bij woningcorporatie SSW – De Bilt voor een grootschalige renovatie van het Burgemeester 
Heemstrakwartier en bij woningcorporatie GroenWest te Woerden voor een gemengde aanpak van sloopnieuwbouw en 
grootonderhoud van een gemengd complex in de dorpskern Vleuten. Mijn procesmatige ervaring op het terrein van de 
bewonersparticipatie en communicatie is daarbij doorslaggevend.

Nevenwerkzaamheden

Ik was jarenlang lid van het Nirov, tijdens welke periode  ik ook een aantal jaren lid was van de programmaraad en  tegelijk 
redactielid van het vakmaandblad Vitale Stad.  Tevens was ik aangesloten bij de KEI, waarbinnen een aantal jaren trekker van 
de werkgroep Communicatie. 
Vier jaar (2003-2007) ben ik lid geweest van de Raad van Commissarissen van woningcorporatie SSH Utrecht. Sinds 2012 
ben ik lid van de Raad van Toezicht van Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG) en per eind 2014  voorzitter van de 
bezwaarcommissie reorganisatie van Woningcorporatie de Thuisvester – Oosterhout. 
Per januari 2015 ben ik – op voordracht van de Nederlandse Woonbond – lid van de Raad van Toezicht van de landelijke 
Toegelaten Instelling, het Woon-InvesteringsFonds (WIF).

Breda, oktober 2015


