
 
Curriculum Vitae Ron Snijders 
 
2009   PartnersinProjects B.V. 

• Gecertificeerd interimmanager (registermanager (rm)) zie: www.imregister.nl  
• Omzetting van eenmanszaak in B.V. medio 2009 
• Diverse opdrachten voor Neitraco, ProRail, Stadsregio Arnhem Nijmegen en Provincie 

Gelderland 
• Naast advieswerk en project-/procesmanagement  1e voorzichtige initiatieven van 

PartnersinProjects B.V. als inhuurder en als detacheerder van professionals in het 
vakgebied  met de “PartnersinProjects – werkbenadering” 

 
2008   PartnersinProjects 

• Initiatiefnemer en eigenaar  
 
2005-2008 Projects Director voor Lloyd’s Register Rail Europe (LRRE)  

• Projectdirecteur voor alle projecten die LRRE uitvoert op het gebied van rollend materieel 
en de interface met infrastructuur..  

• Totaalomzet Euro 30 mio. Diverse opdrachtgevers in Europa. 
• Manager voor selling consultants en projectmanagers (45 professionals).  
• Changemanager om de slag te maken naar zelfstandig, internationaal opererend advies- 

en projectmanagementburo met programmatitels “Leren om te groeien” en vervolgens  
“Towards the european top” 

 
2003-2005 Regiomanager Stationsontwikkeling bij NS Commercie Randstad Zuid 

• Proces-/projectmanager binnen NS voor ministeries van VROM en  V&W, gemeentes, 
Stadsregio en ontwikkelaars op de Sleutelprojecten.  

• Schakel tussen top ministerie en bestuurlijk niveau. 
• De drie sleutelprojecten:  

• Den Haag Centraal  
• Rotterdam Centraal  
• Utrecht Centraal 

• Coördinatie van de overige stations ontwikkelprojecten in de regio Randstad Zuid. Als 
opdrachtgever naar projectmanagers 

 
2001-2003 Teammanager, strategisch accountmanager en senior consultant bij NS Project 

Consult (NPC)  
• Capaciteits- en competentiemanager voor 30 professionals in Randstad Noord 

(projectleiders, -engineers) 
• Utrecht (25 consultants/project- en procesmanagers).  
• Portefeuillehouder van ontwikkelingsportefeuille Stationsontwikkeling binnen NPC.  
• Strategisch accountmanager  Stationsontwikkeling 
• Seniorconsultant/procesmanager namens NS verantwoordelijk voor : 

• Amsterdam Amstel (opgeleverd 2003) 
• Amsterdam Centraal  
 

1998-2001 Projectmanager en plaatsvervangend regiodirecteur bij NS Stations Randstad Noord  
• Leidinggeven aan projectmanagers. 
• Ontwerptrajecten, investeringsvoorstel en  projectovereenkomsten met ProRail van: 

• Amsterdam Bijlmer  
• Amsterdam Amstel 
• Amsterdam Muiderpoort en Amsterdam Zuid WTC.  

• Verantwoordelijk voor opstellen en uitvoeren van regionaal businessplan NS Stations
   

1994-1998 Businessmanager bij NS Stations regio Haarlem/Kennemerland  
• Integraal verantwoordelijk voor beheer, commerciële exploitatie en ontwikkeling van 10 

stations in Kennemerland.  
• Verantwoordelijk voor opstellen en uitvoeren van gebieds-businessplan NS Stations 

 
1989-1994 Manager frontliners bij NS Exploitatie in Amsterdam   

• 50 medewerkers Bagage  
• 100 medewerkers Verkoop Internationaal op Amsterdam Centraal.  
• Reorganisaties en  productinnovatie (Bagagekluizen) 

 
1977-1989 Leraar Duits/adjunct-directeur   

• Lesgeven aan Mavo-, Havo- en VWO-leerlingen op diverse scholen. Parttime adjunct-
directeur  


