
Beoogde leden Retailadviescommissie Noord-Brabant 

 

 

Dr. ir. ing. Ingrid Janssen (Voorzitter en lid) 
Associate Professor bij TIAS, Partner bij Republiq 
i.i.janssen@tias.edu 
 
Ingrid Janssen (45 jaar) is als onafhankelijk onderzoeker al jaren actief in de retailsector. 
Ze combineerde haar interesse in winkelvastgoed en besluitvormingstheorieën in haar 
proefschrift dat ze in 2011 afrondde.  
Haar kennis brengt zij over als academisch directeur en docent in het MRE-programma 
van TIAS School for Business & Society. Haar ambitie is steden slimmer te maken door 
data beter te benutten en beslissingen in de gebouwde omgeving van een stevige 
onderbouwing te voorzien. Met de nodige empathie gaat Ingrid gedreven, overtuigend 
en resultaatgericht te werk.  
 

 

Ing. Harry Kroot (Lid) 
Freelance Vastgoedprofessional (voorheen directeur WPM) 
harrykroot@gmail.com 

Harry Kroot (63 jaar) is een flexibele, resultaatgerichte retail vastgoedondernemer met 
ruime ervaring binnen binnenstedelijke herontwikkelingen en retail. Harry was 
directeur / eigenaar van WPM, lid van de investeringscommissie BOM, en oprichter van 
NeVaP. Redenerend vanuit de markt en daarna de stenen, waarbij innovatie en 
creativiteit altijd voorop staan. Zijn managementstijl kenmerkt zich het best als dienend 
leiderschap: hij ziet graag dat mensen laten zien wat ze kunnen waarbij iedereen ook 
een fout mag maken. Op deze manier samen goed presteren.  

 

 

Dr. ir. Astrid Kemperman (Lid) 
Associate Professor aan de TU/e 
a.d.a.m.kemperman@tue.nl 
 
Astrid Kemperman (50) is als Associate Professor Urban Planning & Quality of Life 
verbonden aan de TU/Eindhoven. Haar onderzoek richt zich op de relatie tussen gedrag 
van mensen en de gebouwde omgeving. De resultaten van haar onderzoek zijn 
waardevol voor de planning en het ontwerp van kwalitatief hoogwaardige, gezonde 
woon- en leefomgevingen. Zij heeft vele publicaties op dit terrein en is actief betrokken 
bij zowel nationaal als internationaal onderzoek. In haar onderwijs behandelt zij onder 
andere de laatste ontwikkelingen op het gebied van consumentengedrag, retail 
planning, de leisure & experience economy, smart cities, en big data ter ondersteuning 
van stedelijke ontwikkelingen.  

 

 

Mr. Carola Meuwissen MRE (Lid) 
Zelfstandig juridisch adviseur bouw en vastgoed 
carola.meuwissen@clarp.nl 
 
Carola Meuwissen (46) is vanuit een juridische en vastgoed achtergrond werkzaam op 
het terrein van ruimtelijke ontwikkeling. Zowel in stad als landelijk gebied heeft zij 
ervaring opgedaan met ontwikkeling, herontwikkeling en het maken van keuzes. Recent 
vervulde zij de rol als wethouder bij de gemeente Cranendonck. Tevens was zij 
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voorzitter Werkplaats Strategie Ruimte Metropoolregio Eindhoven. Zij wil graag haar 
bestuurlijke en juridische ervaring inzetten voor de retailcommissie teneinde de fysieke 
ruimte in Brabant nog beter te benutten. 
 

 

 

Gert Jan de Rooij (Lid) 
Zelfstandig ondernemer (voorheen directeur Vastgoed AS Watson) 
info@martinrealestate.nl 
 
Gert Jan de Rooij kent de retail sector van binnenuit. Hij is bij diverse grote 
winkelketens verantwoordelijk geweest als directeur vastgoed: A.S. Watson, 
Zeeman, Dixons en Vendex. Sinds kort werkt hij als zelfstandig ondernemer. Gert Jan 
heeft een duidelijke visie op het vernieuwen van de fysieke winkelomgeving. Zijn 
ambitie is niet alleen het terugdringen van leegstaande meters maar tevens het 
stellen van voorbeelden van nieuwe innovatieve oplossingen voor de bestaande 
winkelomgeving. 
 
 

 

Dr. Han Olden (Lid) 
Universiteit Utrecht / Zelfstandig adviseur 
hanolden@xs4all.nl 
 
Han Olden is als economisch geograaf verbonden aan het Expertise Centrum 
Stedelijke Dynamiek en Duurzaamheid van de universiteit van Utrecht. Hij is tevens 
lid van de retailcommissie Zuid-Holland. Om deze reden kan hij een brug slaan 
tussen de twee provincies. Han woont in West Brabant en is goed op de hoogte van 
de Brabantse retailontwikkelingen. 
 
 
 

 

Paul van Moorsel (Lid) 
Kamer van Koophandel Brabant/Retailplatform Brabant 
pmoorsel@telfort.nl 
 
Paul van Moorsel is vanuit de Kamer van Koophandel Brabant tientallen jaren 
betrokken geweest bij retailontwikkelingen in de provincie en heeft goed zicht op de 
effecten van perifere detailhandelsontwikkelingen op stads- en dorpskernen. Hij 
heeft aan de basis gestaan van het het programma centrummanagement van de 
Kamer van Koophandel, dat een vruchtbare samenwerking tussen alle betrokken 
partijen in stads- en dorpscentra beoogt. Hij is lid van de Raad van Toezicht van het 
Retailplatform Brabant. Paul benadrukt het belang van neutrale advisering om de 
juiste duiding van effecten van nieuwe ontwikkelingen te kunnen beoordelen.  
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