Curriculum vitae

Johannes Innocentlus Maria Halman werd op 25 oktober 1952 geboren te Willemstad,
Curaçao, Nederlandse Antillen. Zijn HBS-B diploma behaalde hij in 1969 aan het Radulphu~
College te Curaçao. Hij studeerde bouwkunde, eerst aan de HTS te Utrecht waar hij in 1973
het diploma behaalde, later aan de Technische Universiteit in Delft waar hij in 1978
afstudeerde op het ontwerp en de constructie van een luchthaven te Monastir Skanes in
Tunesië. In 1981 studeerde hij (met lof) af aan de Interuniversitaire Interfaculteit
Bedrijfskunde te Delft, op de organisatie-doorlichting en de inrichting en besturing van een
bedrijfsbureau voor de Dienst Openbare Werken te Curaçao.
Tijdens zijn studie in Delft heeft hij in deeltijd gewerkt als leraar bouwconstructies en
bedrijfskunde aan de Ie MTS te Rotterdam en verder bij Pashout Elementenbouw te
Rotterdam als ontwerper-constructeur en project-voorbereider van prefab utilitaire gebouwen
en woningen voor Djeddah en Riyad te Saoedie-Arabië. Daarnaast heeft hij voor het
ingenieursbureau TAB de haalbaarheidstudie, het projectvoorstel en het ontwerp van een
hotel, tevens hotelvakschool aan de Palm Beach te Aruba uitgewerkt.
In 1981, na zijn doctoraal bedrijfskunde, is hij gedurende vijf jaar verbonden geweest aan
het eilandgebied Curaçao, ondermeer als hoofd bedrijfsbureau bij de Dienst Openbare
Werken, als projectleider van de bouw van een 160-bedden verpleeghuis, als projectleider
voor de bouw van een centrum voor extramurale verzorging van bejaarden en heeft hij
diverse organisatie-adviesopdrachten voor het bestuur van het eilandgebied Curaçao
uitgevoerd.
In 1986, is hij bij de Rijksgebouwendienst in Arnhem benoemd als hoofd bedrijfsorganisatie.
Gedurende deze periode heeft hij meegewerkt aan een meer bedrijfsmatige en klantgerichte
opzet van de Rijksgebouwendienst.
Sinds medio 1989 is hij verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven, bij de faculteit
Technische Bedrijfskunde, waar hij o.a. colleges geeft op het gebied van projectmanagement
en onderzoek doet op het gebied van organisatie en management van produktinnovatie. Dit
onderzoek heeft een praktijkgericht karakter en vindt vaak plaats via adviesopdrachten door
bedrijven.
Naast zijn werk bij de TU-Eindhoven is hij o.a. actief als lid van het Bestuur van de afdeling
Bedrijfskunde van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, voorzitter van de regio ZuidNederland van de afdeling Bedrijfskunde van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs,
voorzitter van de werkgroep Risico van het Project Management Instituut-Nederland, lid van
de oommissie van advies van de post-HBO opleiding projectmanagement van de Haagse
Hogeschool en lid van de redactiecommissie van het handboek Management voor Ingenieurs.

