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Persoonlijke gegevens 

Naam: Cosmo Schuurmans 

  

Woonplaats: Weesp 

Geboren: 11 februari 1968 

Mobiel: 06 – 4623 6606 

E-mail: schuurmans@mediatorsinvastgoed.com 

Website: www.mediatorsinvastgoed.com 

 

Aanpak & ervaring 

Cosmo is een betrokken professional. Door actief te luisteren is hij in staat om de kern van het probleem te analyseren. Met zijn 
accountancy-achtergrond heeft hij oog voor de financiële aspecten en integriteit staat bij hem hoog in het vaandel. Cosmo heeft 
de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan als bindend adviseur, gerechtelijk deskundige en partijdeskundige. Dit leidt vaak tot 
beslechting van het geschil zonder de onderliggende issues op te lossen. Conflictbemiddeling, onderhandeling of mediation pakt 
de drijfveren aan en gaat op zoek naar ieders belangen. Cosmo is goed thuis in de corporatiesector, de zorgsector en de 
projectontwikkelingsbranche. 

 

Opleidingen 

Jaar Naam en plaats opleidingsinstituut Naam opleiding Diploma  

2016 Royal Institution of Chartered Surveyors * ACREÔ Accredited Mediator Training Ja 

2016 The Lime Tree Mediationopleiding Ja 

2002 Amsterdam School of Real Estate Postdoctorale opleiding Vastgoedkunde Ja 

1996 Universiteit van Amsterdam Postdoctorale opleiding accountancy Ja 

1991 Universiteit van Amsterdam Doctorale opleiding bedrijfseconomie Ja 

 

Accreditaties: Mediation – Conflict Coaching - Onderhandelen 

Jaar Instituut Titel 

2018 ADR Register Associate member  

2016 Mediatorsfederatie Nederland MfN registermediator 
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2016 Royal Institution of Chartered Surveyors * Civil Commercial Mediator 

 
 

Werkervaring 

Periode Naam bedrijf, plaats Functie Omschrijving 

2015 - heden EBBEN Partners, Hilversum Partner 

Consultant/ auditor goverance, 
risicomanagement, compliance en integriteit 
Financieel onderzoeker, bindend adviseur, 
gerechtelijke deskundige, mediator 

2016 - heden Community Care Invest, 
Leersum Bestuurder Adviseur huisvestings- en financieringsvraag-

stukken in de zorgsector 

2011 - 2015 Cosmo Consultancy, Weesp Consultant 
Consultant in de corporatie- en vastgoedsector op 
het gebied van risicomanagement en interne 
beheersing 

2015 - 2010 Ymere Ontwikkeling, 
Amsterdam 

Directeur Financiën 
en Bedrijfsvoering 

Verantwoordelijk voor financiële, fiscale en 
juridische zaken, automatisering, HRM en 
algehele bedrijfsvoering 
Vervangend lid van de Raad van Bestuur ten tijde 
van een fusie 

1993 – 2004 PricewaterhouseCoopers, 
Almere Accountant 

Accountant in de vastgoedsector, m.n. 
woningcorporaties, projectontwikkelaars en 
commerciële beleggers 

    
    

Nevenactiviteiten 

Naam organisatie Type organisatie Functie / 
Activiteit Jaar van toetreding 

Woningcorporatie Gooi- 
en omstreken, 
Hilversum 

Woningcorporatie Commissaris  
(2017 – heden) 

Lid van de Raad van Commissarissen en voorzitter 
van de auditcommissie 

Woningbouwvereniging 
de Kombinatie, Zeist Woningcorporatie Commissaris 

(2012 – 2017) 
Lid van de Raad van Commissarissen en voorzitter 
van de auditcommissie 

 
 
 
* RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) werd opgericht in Engeland in 1868. RICS is de grootste organisatie van vastgoedprofessionals wereldwijd. RICS telt ca. 120.000 leden waarvan ca. 
1.100 (kandidaat)leden in Nederland. RICS haar voornaamste doelstelling: “het bevorderen en handhaven van de hoogste professionele kwalificaties en standaarden in de ontwikkeling en het beheer van 
grond, vastgoed, bouw en infrastructuur”. 

 


