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SR. PROJECTMANAGER | DIRECTIEVOERDER 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WERKGEVERS 
 

Pheidius adviseurs & bouwbegeleiders (2017 – heden) 

▪ Projectmanager, directievoerder, constructiemanager 

BBC bouwmanagement (2013 – 2017) 

▪ Projectmanager, directievoerder 

▪ Intern ISO-auditor (2014 – 2017) 

Aerde advies & bouwmanagement (2005 – 2013) 

▪ Projectmanager, directievoerder  

Van Wijnen Projectontwikkeling Zuid BV (2003 – 2005) 

▪ Ontwikkelaar, projectcoördinator 

Bo.2 Architectuur en Stedenbouw (2000 – 2003) 

▪ Projectleider, directievoerder 

Bouwbedrijf Wessels Zeist BV (Volker Wessels) (1993 – 2000) 

▪ Werkvoorbereider, projectleider 

Bo.2 Architectuur en Stedenbouw (2000 – 2003) 

▪ Projectleider, directievoerder 

Bouwbedrijf Wessels Zeist BV (Volker Wessels) (1993 – 2000) 

▪ Werkvoorbereider, projectleider 

 
  

 

 

OPLEIDINGEN | CURSUSSEN 
 

▪ Prince2 (2014) 

▪ ARPA Managementtraining Lean Bouwen (2012) 

▪ NLP gesprekstechnieken (2010) 

▪ HBO Arnhem, Installatietechniek voor bouwkundigen (2001) 

▪ Brandregelgeving in de praktijk (1995) 

▪ HTI-projectmanagementcursus Amsterdam 

▪ VCA-VOL 

▪ HTS Bouwkunde (1991) 

 

“Heeft een goed overzicht, kan interpreteren en deskundig adviseren. Is een 

autoriteit en geeft vanuit deze hoedanigheid leiding aan bouwteams. Zijn 

passie is om in optimale samenwerking binnen het bouwteam voor de 

opdrachtgever het maximale eindresultaat te behalen”. 
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RELEVANTE ERVARING – PROJECTEN IN UITVOERING 
Renovatie en nieuwbouw rijksmonument Paleis Het Loo, Apeldoorn (dec. 2018 – eind 2020) 

▪ Senior directievoerder. 

▪ Bouwprocescontrole en aansturing die onder de verantwoordelijkheid van de senior projectmanager vallen.  

Nutricia Danone, Nieuwbouw melkpoederfabriek Danone, Haps (juli 2017 – maart 2019)  

▪ Constructiemanager | bouwcoördinator.  

▪ Het project betreft de nieuwbouw van de melkpoederfabriek Danone Nutricia Early Life te Haps. Omvang: 

49.000 m2 BVO. Investering: € 240 miljoen.  

 

RELEVANTE ERVARING – GEREALISEERDE PROJECTEN 
Nieuwbouw DATA centrum Private Banking, Antwerpen (2016 – 2017) 

▪ Projectmanager uitvoering voor DATA-room inrichter.  

▪ Design & Build: aansturing en samenwerking met Belgische aannemer, werkplannen, protocollen ten 

behoeve van functionele prestaties, inkoop leveranciers en onderaannemers.  

Verantwoordelijkheden: afstemming en samenwerking tussen alle contractors, functionele oplevering.  

Nieuwbouw universiteitsgebouw VU, Amsterdam (2015 – 2016), BREEAM project 

▪ Projectmanager a.i. voor opdrachtgever VU.  

▪ Omvang: 35.000 m2. Construct & Build contract – tijdens construct periode contractuele deadlines voor 

opdrachtgever om wijzigingen te mogen doorvoeren. Verantwoordelijkheden: Via directieoverleg en 

stuurgroep: vergunningenbeheer, wijzigingsbeheer, spil tussen directievoering (extern) en opdrachtgever. 

Vernieuwbouw scholencluster, Nieuw-Vennep (2015 – 2016) 

▪ Directievoerder.  

▪ Uitvoering in fase waarbij school voor 2/3 in bedrijf bleef, 3 opdrachtgevers (3 schoolbesturen), gebouw met 

veel bouwfouten uit het verleden. Verantwoordelijkheden: via directieoverleg en projectgroep: financiën, 

aanbesteding, uitvoeringsproces, kwaliteitsbewaking en oplevering.  

Vernieuwbouw Theresialyceum, Tilburg ( 2014 – 2016) 

▪ Projectmanager | directievoerder. 

▪ Het betreft een uitbreiding van 2.200 m2. Het gedeelte uit 1962 is gerenoveerd (4.000 m2) waarbij de gehele 

W en E installatie is vernieuwd. De werkzaamheden zijn in fasen uitgevoerd waarbij de school in functie is 

gebleven. In het te renoveren gedeelte heeft asbestsanering plaatsgevonden. 

Sportaccommodatie Olympiaplein, Amsterdam (2014 – 2015) 

▪ Directievoerder. 

▪ Omvang: 1.000 m2. Bouwen in bewoonde wijk en gebruik sportvelden. Verantwoordelijkheden: middels 

stuurgroep: voor de directievoering en nazorg.  

Monument ‘Het Zeeuws Archief’ te Middelburg (2014 – 2015) 

▪ Directievoerder, inclusief de meer- en minderwerken, aansturing architect en kwaliteitscontrole. 

▪ Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf. Het Zeeuws archief in Middelburg is een combinatie van een 

monumentaal gebouw (18e eeuws stadspaleis, Van de Perrehuis) en een achterliggend nieuwbouw (1999). 

Vanwege aangescherpte brandveiligheidseisen dienden in het hele gebouw maatregelen genomen te worden 

om aan deze eisen te gaan voldoen. Brandcompartimenten werden verkleind en vluchtwegen werden 

uitgebreid. Om dit te realiseren moesten vloeren, wanden, deuren en kozijnen worden vervangen en of 

aangepast. Met name in het 18e eeuwse Van de Perrehuis was dit een uitdaging omdat geen afbreuk gedaan 

mocht worden aan de monumentale elementen. 

Renovatie Scopiecentrum Havenziekenhuis, Rotterdam (2012 – 2013) 

▪ Projectmanager | senior directievoerder.  

▪ Omvang: 950 m2. Turnkey, op verdieping operationeel ziekenhuis. Verantwoordelijkheden: uitvoeringsproces, 

financiële verantwoording, kwaliteitsbewaking en oplevering. 

Renovatie Koopmans-Building Tilburg University, Tilburg (2011 – 2013) 

▪ Projectmanager | senior directievoerder.  

▪ Omvang: 15.000 m2. Tijdens uitvoering bleef het gebouw in bedrijf. Verantwoordelijkheden: Inventarisatie, 

ontwikkelproces, financiële verantwoording, aanbesteding, uitvoeringsproces en kwaliteitsbewaking en 

oplevering. 

Nieuwbouw Woonzorgcentrum Regent, Rijen (2010 – 2013)  

▪ Projectmanager | senior directievoerder. 
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▪ Omvang: 25.000 m2, 96 appartementen. Diverse tweedelijns zorgfuncties. Parkeerkelder, inbreidingslocatie 

met “just in time” levering. Verantwoordelijkheden: aanbesteding, financiën, uitvoeringsproces en 

kwaliteitsbewaking. 

Zorghotel Satijnhof, Tilburg (2009 – 2011)  

▪ Projectmanager | senior directievoerder.  

▪ Omvang: 10.000 m2. Turnkey en uitbesteding in 4 percelen. Verantwoordelijkheden: PVE, ontwikkelproces, 

financiën, aanbesteding.  

Nieuwbouw MFA Het Kruispunt & MFA Het Spoor, Tilburg (2007 – 2010) 

▪ Projectmanager, senior directievoerder.  

▪ Omvang: beide 5.000 m2). Turnkey en specifieke eisen behorend bij type leerling. Verantwoordelijkheden: 

aanbesteding, financiën, uitvoeringsproces, kwaliteitsbewaking en oplevering. 

Renovatie en uitbreiding basisschool Zuidwester, Tilburg (2006 – 2008) 

▪ Projectmanager | senior directievoerder.  

▪ Omvang: 2.200 m2. Beschermd stadsgezicht, doorgang school zonder interim. Verantwoordelijkheden: 

inventarisatie, ontwikkelproces, financiën, aanbesteding, uitvoeringsproces, kwaliteitsbewaking en 

oplevering. 

 
DIVERSE PROJECTEN 
Zorghotel De Hazelaar, Tilburg (2005 – 2010) 

▪ Projectmanager | senior directievoerder. 

▪ Omvang: 30.000 m2 met 300 appartementen. Bijzonderheden: Turnkey en uitbesteding in 9 percelen. 

Verantwoordelijkheden: PVE, ontwikkelproces, financiën, aanbesteding, uitvoeringsproces, 

kwaliteitsbewaking en oplevering. 

Ontwikkeling en realisatie appt. Suijtkade, Helmond (2003 – 2005) 

▪ Ontwikkelaar | projectcoördinator.  

▪ Omvang: 211 appartementen. Parkeerkelder, 6 ontwerpen op kelderbasement.  

Kantoor, Waalwijk (2004 – 2005) 

▪ Ontwikkelaar | projectcoördinator.  

▪ Omvang: 1.000 m2. Inbreidingslocatie zonder bouwterrein en naast busstation.  

Uitbreiding zorgcentrum Het Laar, Tilburg (2001 – 2004) 

▪ Projectleider | directievoerder.  

▪ Omvang: 150 zorgappartementen. Turnkey, onderkeldering naast bestaand gebouw.  

Nieuwbouw Stadskantoor Kampen (2001 – 2003) 

▪ Projectleider bouwmanagement.  

▪ Omvang: 15.000 m2. Turnkey, tijdens uitvoering opdracht voor optionele uitbreiding. 

Uitbreiding en renovatie villa F. van Lanschot Bankiers (2000 – 2003) 

▪ Projectleider | directievoerder. 

▪ Omvang: 15.000 m2. Turnkey, eisen a.g.v. bouwen in beschermd bosgebied. 

  
KENNISGEBIEDEN 
 
▪ Utiliteitsbouw 

▪ Zorg 

▪ Onderwijs 

▪ Wonen 

▪ Renovatie, restauratie en onderhoud 

▪ Ontwikkeling en realisatie 

▪ Kwaliteitsmanagement 

 

COMPETENTIES 
 
▪ Organiseren 

▪ Proactief 

▪ Detailgericht 

▪ Communicatie 

▪ Probleemoplossend vermogen 

▪ Flexibiliteit 

▪ Delegeren 


