HOOFDOPZICHTER | BOUWCOÖRDINATOR
“Betrokken en gedreven stuurt de hoofdopzichter preventief op kwaliteit.

Dat resulteert in waardering van de directievoerende partijen.
Met expertise en senioriteit is hij in staat om de uitvoerende partijen te beïnvloeden.
Werkt op een prettige wijze samen door inlevingsvermogen in de verwachtingen van de
opdrachtgever en creëert teamspirit. Kan door de brede praktijkkennis op een diplomatieke
en proactieve wijze omgaan met het krachtenveld tussen de diverse partijen, dat bij elk
project weer anders is.”
OPLEIDINGEN | CURSUSSEN
▪
MTS: Arie Slingerland
Naam
▪
opzichter
Geboren BNA:bouwkundig
1956
▪
BNA bouwkundig tekenaar
Woonplaats : Arnhem
▪
VCA-VOL
E-mail
: info@pheidius.nl
▪
Cursus bouwfysica
Telefoon
0491langs
715 het spoor
▪
Veilig: 085
werken
▪
Asbestherkenning
▪
UAV-gc

WERKGEVERS
Pheidius adviseurs & bouwbegeleiders (2014 – heden)
▪

Hoofdopzichter

Centraal Bureau Bouwtoezicht (1997 – 2013)
▪

Bouwkundig kwaliteitscontroleur

G.A.J. Architecten (1975 – 1996)
▪

Opzichter / hoofdopzichter

Dagelijks toezicht:
▪

controleren of de aannemer volgens de bouwvoorschriften in het bestek werkt;

▪

bewaken van de planning;

▪

instrueren en begeleiden uitvoerend personeel;

▪

toezien op bouw- en veiligheidsvoorschriften;

▪

advies aan aannemers en uitvoerders over de technische uitvoering van het werk;

▪

sitemanagement en projectcoördinatie;

▪

bespreken voortgang en kwaliteit met de aannemer;

▪

uitbrengen van periodiek verslag uit aan de opdrachtgever.
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RELEVANTE ERVARING – PROJECTEN IN UITVOERING
Nieuwbouw dorpshuis met sporthal, Voorthuizen (September 2019 – oktober 2020)
▪ Bouwkundig toezicht.
▪ Opdrachtgever: WimSeinhorstbouwbegeleiding namens Gemeente Barneveld.
Nieuwbouw en verbouw Heinz, Elst (2018 – september 2019)
▪ Bouwcoördinatie, supervisor.
▪ Opdrachtgever: Kraft Heinz
Uitbreiding van de bestaande fabriek naast het spoor. Naast de bouwkundige, installatietechnische en infra
gerelateerde (mede) verantwoordelijk voor de veiligheid op de plant.

RELEVANTE ERVARING – GEREALISEERDE PROJECTEN
Nieuwbouw fabriek Danone Nutricia, Cuijck (2016 – 2018)
▪ Civil supervisor.
▪ Opdrachtgever: Nutricia Cuijk.
betreft de nieuwbouw van een poedermelkfabriek. BVO: 49.000 m2. Investering € 240.000.000,-.
Nieuwbouw en verbouw Heinz, Elst (2014 – 2016)
▪ Bouwkundig toezicht, sitemanagement, coördinatie.
▪ Opdrachtgever: BJ Projectmanagement
Nieuwbouw, verbouw en aanpassen van magazijnen, technische dienst, afvalwaterzuivering. Naast de
bouwkundige, installatietechnische en infra gerelateerde (mede) verantwoordelijk voor de veiligheid op de
plant. De veelzijdigheid van dit project, installatietechnisch advies, infra (openbare ruimte) en veelzijdigheid van
dit project zijn van toegevoegde waarde bij grootschalige projecten.
Verbouwing openbaar vervoer terminal, Breda (2012 – 2013)
▪ Bouwkundig toezicht.
▪ Opdrachtgever: ProRail, Utrecht.
Het project betreft 3 perrons, busterminal, 147 appartementen, 22.000 m2 kantoren, 6.000 m2 winkels,
4 horecagelegenheden en 570 parkeerplaatsen. In het hart van de stad met al zijn openbaar vervoerd de
uitdaging aangegaan om met tijdelijke oplossingen het vervoer voor alle reizigers in de lucht te houden.
Nieuwevoorstad, Nijmegen (2010 – 2012)
▪ Bouwkundig kwaliteitstoezicht.
▪ Opdrachtgever: Strukton Bouw & Vastgoed, Utrecht.
Gebouw Feniks: winkelblok, bestaande uit circa 5.000 m2 commerciële ruimte inclusief laden/lossen,
103 appartementen, 192 parkeerplaatsen en 4 motorplaatsen in een ondergrondse stallinggarage, tevens
circa 80 parkeerplaatsen binnen het plangebied.
Gebouw Griffioen: zorgblok, bestaande uit circa 400 m2 bedrijfsruimte, 78 appartementen en
33 parkeerplaatsen in een ondergrondse stallinggarage, tevens circa 10 parkeerplaatsen binnen het
plangebied.
Vervangende nieuwbouw woonzorgcentrum "De Polbeek", Zutphen (2010 – 2011)
▪ Bouwkundig toezicht.
▪ Opdrachtgever: LKSVDD architecten, Hengelo
100 zorgwoningen gecombineerd met 24 huurappartementen, intra- en extramurale zorgvoorzieningen
alsmede een kinderdagverblijf, restaurant en zorgpunt. Een deel van de nieuwbouw wordt gevormd door
hoogbouw in twaalf lagen.
Woon-zorgcomplex St. Jozef, Gendt (2008 – 2010)
▪ Bouwkundig toezicht.
▪ Opdrachtgever: Van Aken Architecten, Eindhoven - BVO: 17.000 m².
Rond de Admirant, Eindhoven (2008 – 2010)
▪ Bouwkundig hoofdtoezicht.
▪ Opdrachtgever: Heymans Vastgoed BV, Rosmalen
BVO: 13.000 m² kantoren: 12.500 m², winkels: 4.500 m² leisure (filmzalen) en 28 appartementen in het centrum
van Eindhoven.
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Nieuwbouw hal 5, Utrecht (2007 – 2008)
▪ Bouwkundig toezicht.
▪ Opdrachtgever: DHV BV, Eindhoven
Nieuwbouw hal 5 t.b.v. uraniumverrijking.
Walterbos Belastingdienst, Apeldoorn (2e fase) (2005 – 2006)
▪ Bouwkundig toezicht.
▪ Opdrachtgever: Rijksgebouwendienst Directie Oost, Arnhem - Kantoortoren 17 lagen (2e fase).
Gelre Ziekenhuis, locatie Lukas ziekenhuis 1e fase, Apeldoorn (2004)
▪ Bouwkundig toezicht.
▪ Opdrachtgever: a/d Amstel Architecten, Arnhem - BVO: 60.000 m².

DIVERSE PROJECTEN
In de functie van opzichter en hoofdopzichter werkzaam op de volgende projecten:
▪ Bouwbegeleiding school te Didam;
▪ Nieuwbouw bondskantoor KNVB te Zeist;
▪ Guido de Brèsschool te Amersfoort;
▪ Sport Medisch Centrum te Zeist;
▪ Scholengemeenschap Raayland College te Venray, 12.000 m²;
▪ Scholengemeenschap Corderius te Amersfoort;
▪ Scholengemeenschap Het Rhedens Lyceum te Dieren, 13.000 m².
▪ Musis Sacrum te Arnhem, renovatie en uitbreiding concertzaal;
▪ Centrale Woningstichting te Arnhem, 6 appartementencomplexen;
▪ School Abstede te Utrecht;
▪ Koning Willem I-college te Den Bosch;
▪ Elektriciteitscentrale Zuid-Holland, kantoorgebouw;
▪ Internationaal Agrarisch Centrum te Wageningen;
▪ School en sporthal te Uden;
▪ Ziekenhuis Rijnstate te Arnhem, nieuwbouw 60.000 m²;
▪ School D'Oultremont te Drunen.

KENNISGEBIEDEN

COMPETENTIES

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Utiliteitsbouw
Fabrieken
Onderwijs
Ziekenhuizen
Gecompliceerde woningbouw

Samenwerken
Communicatief vaardig
Probleemoplossend vermogen
Structureren, plannen en organiseren
Accuraat
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ROND DE ADMIRANT, BREDA

OPENBAAR VERVOER TERMINAL (OVT), BREDA

ZUIVELFABRIEK NUTRICIA DANONE, HAPS

Appartementen NIEUWEVOORSTAD, NIJMEGEN

PHEIDIUS
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WALTERBOS
BELASTINGDIENST,
ELST

