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PROFIELSCHETS 

Tom is een gepassioneerde vakman en gespecialiseerd in bestaand vastgoed met veel ervaring in 
woningrenovatie. Voor Tom staan de mensen en het werk voorop. Tom neemt zijn werk serieus maar 

zichzelf wat minder, het gaat niet om hem. Een harde werker die zich altijd loyaal opstelt en resultaten 
wil laten zien. Een vleugje idealisme is Tom niet vreemd. Tegelijkertijd is hij realist genoeg te begrijpen 
dat niet alles kan. Toch vindt hij het belangrijk om de grenzen van het mogelijke en haalbare op te 
zoeken opdat ontwikkeling en vernieuwing de ruimte krijgt die het verdient. Respect geven is respect 
terugkrijgen, dat is Toms motto. Zijn ruime ervaring stelt hem in staat mensgerichte praktische en 
praktijkgerichte oplossingen voor complexe vragen te bedenken en uit te voeren. Zijn grote analytische 

vermogen en als architect kunnen denken met zijn handen helpen hem daarbij. 
 

PERSOONLIJKE EN PROFESSIONELE ONTWIKKELING 

zelfontdekkingsreis 
Van 19 juni tot 21 augustus 2010 een 6.400 km lange Coast-to-Coast fietstocht gereden op mijn ligfiets, 
van Everett (bij Seattle), WA naar Gloucester (bij Boston), MA door 13 Amerikaanse Staten en 1 
Canadese Provincie, georganiseerd door Cycle America. Op YouTube staan onder de naam tomusafiets 
ruim 100 korte video-opnamen die een beeld geven van mijn ervaringen tijdens deze tocht, met een voor 
mij in vele opzichten episch karakter. 
 

passie voor oldtimers 
Door mijn passie voor oldtimer auto’s en vooral het merk Ford heb ik mijn droom gerealiseerd door in 
2004 mijn eerste Ford Taunus 1600 GXL Coupé op te gaan knappen. Deze heb ik in 2006 verkocht om 
mijn echte grote jeugdliefde aan te kunnen schaffen, de klassieke Ford 26M Coupé met een prachtige V6-
motor in het vooronder met automatische transmissie. Niet alleen het rijden ermee maar vooral er zelf 
voor zorgen dat de oldtimer in goede staat blijft geeft me een warm gevoel. 

 
opleidingen en diploma’s 
- VOL-VCA diploma in 2017 

- Chauffeursdiploma Taxi 19-08-2015 
- Academie van Bouwkunst, 8 jaar diploma in 1992 

afstudeerproject en –scriptie: onderzoek naar en ontwerp voor herbestemming en hergebruik van 
vrijkomend binnenstedelijk gebouwencomplex te Rotterdam (Van Dam Bethesda Ziekenhuis) 

- Avond-HTS Bouwkunde, 5 + 1 voorber.jr. diploma in 1984 
- MTS Bouwkunde, 4 jaar diploma in 1976 
- LTS Scheepstimmeren, 3 jaar diploma's Praktijkstroom en Theoriestroom, beide in 1972 
 
cursussen en certificaten 
- cursus Eerste Hulp/reanimatie 21-06-2016 
- cursus Herontwikkeling vastgoed 02-11-2010 tot 19-05-2011 

- cursus ARC+ Render, eendaags certificaat in 2002 (UTILITAS) 
- cursus ARC+ basis, vierdaags certificaat in 2001 (UTILITAS) 
- Kosten-Kwaliteitstoets Woningbouw SKW KOMO-procescertificaat in 1995 (KAW) 
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VAARDIGHEDEN 

• zelfsturend projectmatig werken en projecten aansturen 

• concepten ontwikkelen op gebied van wonen met energie en wonen met zorg 

• het vermogen om vanuit het perspectief van de klant te kijken naar de opgave en om dat 

perspectief in het gesprek te verwoorden 

• in gesprek gaan met bewoners bij voorgenomen renovatieplannen, zowel collectie als individueel 

• het gesprek met bewoners/gedupeerden van aardbevingsschade in het Groninger aardgas gebied 

om zeer complexe dossiers weer op gang te brengen 

• voeren van onderhandelingen met contractpartijen 

• opstellen en beoordelen van financieringsvoorstellen, begrotingen, kostenramingen, bestekken en 

technische omschrijvingen 

• aanbesteden en gunnen van werken van technische aard 

• analyseren van bouwkundige constructies 

• praktische oplossingen bedenken met oog voor bruikbaarheid en ruimtelijke/visuele beleving 

• technische inventarisaties bestaande gebouwen/locaties uitvoeren en rapportages opstellen 

• ziet de mogelijkheden én de oplossingen 

• architectonische ontwerpen en ontwerpconcepten beoordelen en zelf ontwikkelen 

• houden van presentaties voor opdrachtgevers en bewonersbijeenkomsten 

• kan snel in overzicht komen en het overzicht houden 

• schuwt fysieke arbeid niet en is daar fit genoeg voor 

• een handige klusser, maar kent zijn grenzen 

• geen 9 tot vijf mentaliteit, flexibel inzetbaar 

• goede communicatieve en presentatie vaardigheden in woord en geschrift 

• bewezen vaardigheden in het sturen en begeleiden van studenten bij praktijkgerichte opgaven 

• heeft een rijk verhalenpakket van praktijkervaringen dat gedeeld kan worden 

• ziet het werk en de vraag achter de vraag en handelt daar naar 

• stressbestendig en hoog omschakelvermogen 

• collegiaal en loyaal, steekt een hand toe waar dat nuttig is 

• vaardig met computers en standaard software pakketten en leert snel nieuwe ontwikkelingen aan 

• grote kennis en ervaring (in het begeleiden) van ontwerp tot uitvoering van gebouwen 

• kan mensen coachen en mensen laten groeien in werk- en leerprestaties 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Curriculum vitae van Tom Verloop blad 3 
 

WERKERVARING SAMENVATTING 

Periode: 21 maart 2017 – 1 juli 2018 

Bedrijf: Brunel/Centrum Veilig Wonen 
Functie: Bewonersbegeleider Schade Oud (voorheen Team Maatwerk in project Schone Lei) 
 
Periode: 1 augustus 2012 tot heden in deeltijd 
Bedrijf: UTILITAS Advies & Ontwerp voor bestaand vastgoed te Assen 
Functie 1: zelfstandig ondernemer, adviseur & architect 
Functie 2: Secretaris en conceptontwikkelaar Energiecoöperatie duurzaam Assen, vrijwilligerswerk 

Functie 3: Voorzitter Drentse KEI (Koepel Energie Initiatieven), vrijwilligerswerk 
 
Periode: 18 oktober 2015 – 21 maart 2017 
Bedrijf: TaxiwerQ/VMNN Assen 
Functie: Chauffeur Vraagafhankelijk Vervoer 
 

Periode: 1 november 2011 – 31 januari 2016 in deeltijd, deels via FAME Planontwikkeling 

Bedrijf: Hogeschool Windesheim te Zwolle 
Functie: Gastdocent praktijkopdracht voor de opleiding Toegepaste Gerontologie 
 
Periode: 1 september 2013 tot 30 april 2016 in deeltijd 
Bedrijf: SUNshares Buurtenergiecoöperatie voor lokale collectieve zonne-energie 
Functie: initiatiefnemer en medeoprichter, vrijwilligerswerk 

 
Periode: 23 mei 2005 - 31 maart 2015, vanaf 28 augustus 2012 in deeltijd 
Bedrijf: FAME Groep te Zwolle 
Functie 1: tot 31 maart 2011: senior projectleider bestaand vastgoed 
Functie 2: vanaf 1 april 2011: conceptontwikkelaar hergebruik bestaande (zorg)gebouwen 
 
Periode: 1 september 1995 - 1 februari 2009 

Instelling: Academie van Bouwkunst te Groningen 
Functie: coördinator beroepspraktijk, docent, staflid; allen deeltijdfuncties 

 
Periode: 15 april 1996 tot 1 november 2003 
Bedrijf: UTILITAS architectuur en projectmanagement te Assen 
Functie: zelfstandig ondernemer, architect, projectmanager 
 

Bedrijf: Netwerkwonen punt NL© te Assen (onderdeel van UTILITAS) 
Functie: conceptontwerper en conceptontwikkelaar 
 

Bedrijf: Multi-Kiosk© te Assen (onderdeel van UTILITAS) 
Functie: ondernemer, projectmanager 
 

Bedrijf: VOF INFRABODIES© te Assen (onderdeel van UTILITAS) 
Functie: initiatiefnemer, procesmanager, vennoot 

 
Periode: 1 maart 1993 - 12 april 1996 
Bedrijf: KAW Architekten BV te Groningen 
Functie: bouwtechnisch coördinator 
 

Periode: 1 juli 1989 - 28 februari 1993 
Bedrijf: atelier PRO architekten BV te Den Haag 

Functie: projectleider, later teamleider steungroep 
 
Periode: 1 juni 1988 - 30 juni 1989 
Bedrijf: Serry Kruidenier Architectuur en Stedebouw te Barendrecht 
Functie: projectarchitect 
 

Periode: 1 mei 1987 - 31 mei 1988 
Bedrijf: V&E Architekten te Zwijndrecht, architectenmaatschap met Wim van Es, architect avb 
Functie: architect 
 
Periode: 1 november 1984 - 30 april 1987 
Bedrijf: bouwkundig bureau Verloop te Rozenburg 
Functie: freelancer, bouwkundig ontwerper 

 
Periode: 1 augustus 1975 - 31 oktober 1984 
Bedrijf: Ter Smitte en Reis, architectenmaatschap te Oostvoorne 
Functie: MTS-stagiair, daarna van tekenaar tot projectleider 
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NEVENACTIVITEITEN 

onderwijservaring aan de afdeling Bouwkunde van Hogeschool Windesheim te Zwolle: 

- studiejaren 2000-2001 en 2001-2002: gastdocent 3e jaars architectuurcollege Vormleer Project B3 
 
onderwijservaring als student aan de Academie van Bouwkunst Rotterdam: 
- studiejaar 1985-1986: initiatiefnemer, medesamensteller en student-docent van het Studie Atelier 

mechanica 
 
bestuurlijke ervaring: 

- vanaf maart 2008 tot januari 2010 lid van de OR van de FAME Groep 
- 30 maart 2004 – 30 juni 2005: personeelsvertegenwoordiger Academie van Bouwkunst in de 

Schoolraad van de Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek 
- maart 1992 – januari 1993: voorzitter van de medezeggenschapsraad van atelier PRO 
- februari 1991 – juni 1992: voorzitter faculteitsmedezeggenschapsraad Faculteit der Kunsten 

Rotterdam 

- schooljaren 1987 – 1992: student-lid faculteitsmedezeggenschapsraad Faculteit der Kunsten 

Rotterdam 
 
redactionele ervaring: 
- april 1993 – oktober 1998: deelnemer aan amateur schrijfclub Opus Nul te Groningen 
- 1995: auteur van toelichting op inzending voor architectuurprijsvraag EUROPAN 4, voertaal Engels 
- 1994: auteur van een novelle voor de inzending van KAW voor de prijsvraag Ontwikkelingsvisie 

InterHanzeRegio in het jaar 2020 
- van 1986 tot 1989: redactielid van tijdschrift PLATVORM van de Academie van Bouwkunst Rotterdam 
 
horeca ervaring: 
- februari – oktober 1978: in mijn diensttijd na de opleiding tot chauffeur 1-tonner en hospik was ik 

financieel verantwoordelijk voor de onderdeelsbar van de 43e Afdeling Veldartillerie te Havelte; ik 
deed zelf de inkoop en genereerde extra omzet om de kwaliteit van de baruitrusting te verbeteren 

 

KENNIS VREEMDE TALEN 

- Engels: spreek- en schrijfvaardigheid zeer goed, ik lees veel Engelstalige literatuur 
- Duits: spreek- en schrijfvaardigheid redelijk, gebruik het te weinig om het goed te onderhouden 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



Curriculum vitae van Tom Verloop blad 5 
 

WERKERVARING UITGEBREID 

Periode: 21 maart 2017 – 1 juli 2018 

Bedrijf: Brunel/Centrum Veilig Wonen 
Functie: Bewonersbegeleider Schade Oud (voorheen Team Maatwerk in project Schone Lei) 
Werkzaamheden: 
- schademelders aardbevingschade met complexe dossiers begeleiden en bijstaan in het complexe 

proces van schadeafwikkeling en zorgen voor het versnellen van langlopende procedures 
- in overleg en afstemming met schademelders komen tot een passende maatwerk oplossing om tot 

afwikkeling van de schades en sluiting van de dossiers te komen 

- afspraken en schikkingen met schademelders vastleggen en verantwoorden in maatwerk voorstellen 
en deze intern CVW verdedigen om tot een gedragen akkoord te komen 

- werken met CRM-pakket 
- aanbiedingen voor ruimhartig compenseren opstellen en voorleggen aan schademelders van oude 

schadedossiers 
 

Periode: 1 augustus 2012 - heden in deeltijd 

Bedrijf: UTILITAS Advies & Ontwerp voor bestaand vastgoed te Assen 
Beschrijving: parttime eenmanszaak 
Functie1: zelfstandig ondernemer, adviseur, architect & conceptontwikkelaar 
Werkzaamheden: 
- conceptontwikkeling voor wonen met zorg en wonen met energie voor de renovatie- en 

herbestemming van woningbouw in de huur- en koopsector en verzorgingshuizen die worden 

bedreigd met sluiting 
- adviseren over procesaanpak, haalbaarheid, investeringskosten, procedures van uitbreiding/ 

verandering, renovatie, revitalisering, functieverandering, hergebruik of herontwikkeling van 
bestaand vastgoed 

- groot onderhoud- en renovatieprojecten begeleiden met een intensieve participatie van de bewoners 
- ruimtelijk ontwerpen van uitbreidingen/veranderingen, renovatie, revitalisering, functieverandering, 

hergebruik of herontwikkeling van bestaand vastgoed 

- uitvoeringsadvies geven over uitbreiding/verandering, renovatie, revitalisering, functieverandering, 
hergebruik of herontwikkeling van bestaand vastgoed 

Projecten: 

- concept voor energieneutraal wonen met nul-op-de-energiemeter in een consortium met Rendon 
Onderhoud, Mampaey installatiebedrijven, K&A Gevelgroep, Ibelings Van Tilburg architecten en 
Conforum Bouwconsult voor een selectie van woningcorporatie Mitros te Utrecht voor de 
flatbewonermettoekomst, merknaam iMtrots. 

- concept Leefcoöperatie Paleis Soestdijk voor het herbestemmen van Paleis Soestdijk tot een volledig 
zelfvoorzienende en circulaire leefgemeenschap, samen met Pia Bergsma en Jurgen Brandenburg 

- Toekomstgericht Renoveren Zeist; een nieuw concept voor bewonersparticipatie voor het renoveren 
van grondgebonden woningen in Zeist en Austerlitz samen met FAME Planontwikkeling waar 

bewoners zelf hun woonwensen kenbaar kunnen maken en met een webbased RenovatieWijzer voor 
een coalitie van drie plaatselijke woningcorporaties 

- concept voor het klantgericht renoveren van grondgebonden woningen te Groningen samen met 
KUUB en Bouwbedrijf Buursema onder de naam Beter Bouwen, inclusief het REIMARKT concept 

- concept voor Beschermd Wonen voor kwetsbare mensen met een beperking, waaronder dementie, 
waar het wonen zoals thuis kan worden voortgezet in een beschutte en cognitief verrijkte omgeving, 

waar de zorg te gast is en dat geschikt is voor wonen samen met partner/mantelzorger, te Wolvega 

- concept voor het transformeren van een verzorgingshuis in Arnhem-Presikhaaf naar een 
wooncoöperatie met zorg, waar de bewoners zeggenschap hebben en de zorg te gast is als alternatief 
voor als Langer thuis wonen niet meer gaat 

- uitbreiding woonhuis te Assen naar Levensloopbestendig wonen 
 
Functie 2: initiatiefnemer en medeoprichter, Energiecoöperatie duurzaam Assen, 

onbezoldigd 
Beschrijving: energiecoöperatie voor het lokaal en collectief opwekken van energie 
Werkzaamheden: 

- oprichten van een energiecoöperatie met meerdere initiatiefnemers 

- opwekken van zonne-energie met een of meerdere zonnecentrales op grote daken of velden 

- klantleden werven die met het kopen van certificaten investeren in zonnepanelen 

- duurzaam Wonen winkel voor advisering bij energieneutraal wonen 

- onderhandelen met dak/grondeigenaren voor toestemming voor plaatsen zonnepanelen 

- concept en verdienmodel ontwikkelen om huurders van corporatiewoningen mee te kunnen laten 

doen met win-win voor huurder en corporatie 

- overleg voeren met de gemeente Assen, lokale belanghouders, middenstand, marktpartijen 

- samenwerkingsverbanden met professionele bedrijven opzetten voor ontzorgen coöperatie 

- bedrijfsvoering ontwikkelen tot professionele maatschappelijke dienstverleningsorganisatie 
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Gerealiseerd project: 
- zonne-energie installatie op het dak van warenhuis Vanderveen in Assen met haalbare business case 

op basis van Regeling Verlaagd Tarief (Postcoderoos) ontwikkeld, met uitgifte zonnestroomdelen met 
rendement van 5%; vanaf 1 november 2017 in bedrijf. 

 
Functie 3: voorzitter Drentse KEI, onbezoldigd 

Beschrijving: Koepelcoöperatie voor alle Drentse energiecoöperaties, medeaandeelhouder van 
coöperatief energiebedrijf Energie VanOns 
Werkzaamheden: 

- bestuurswerkzaamheden 

- deelnemen aan diverse samenwerkingsverbanden binnen de Noordelijke energiebeweging VanOns 

- de KEI vertegenwoordigen bij Algemene Leden Vergaderingen van haar leden en van het energiebedrijf 

- nieuwe initiatieven ontwikkelen, aanjagen en begeleiden 

- ondersteunen en adviseren van de aangesloten leden 

- nieuwe energiecoöperaties werven 

- samenwerken in de Energiewerkplaats Drenthe met Natuur en Milieufederatie Drenthe, Buurkracht, 

Samen Energie Neutraal, Hanzehogeschool en advies geven over verstrekken Provinciale subsidie in 

het kader van de Expeditie Energieneutraal Wonen 

- overleg voeren met Provincie, gemeenten, netbeheerders, buurtorganisaties en marktpartijen in het 

kader van de energietransitie 

- overleg voeren met de twee andere koepels VanOns in Groningen en Friesland 

 

Periode: 18 oktober 2015 – 21 maart 2017 

Bedrijf: TaxiwerQ/VMNN Assen 
Functie: Chauffeur Vraagafhankelijk Vervoer 
Werkzaamheden: 

- als chauffeur op taxi, caddy of rolstoelbus rijden van mensen met een regiopas, Valyspas, OV-kaart, 
treintaxi. Het gaat hier om mensen met beperkingen met een Regiopas voor WMO vervoer 

- het was een deeltijdfunctie die voorzag in een basisinkomen en ruimte bood voor het onbezoldigde 
werk binnen de energiecoöperatie 

 

Periode: 1 november 2014 – 31 januari 2016 in deeltijd, payroll via Driessen 

Periode: november 2011 – januari 2014 in deeltijd, via FAME Planontwikkeling 
Bedrijf: Hogeschool Windesheim te Zwolle 
Functie: Gastdocent praktijkopdracht voor de opleiding Toegepaste Gerontologie 
Werkzaamheden: 

- voor de opleiding Toegepaste Gerontologie samen met een zorgdeskundige een collegeserie opgezet 
voor de module Wonen en Woonomgeving 

- het college is in een ateliervorm opgezet als een simulatie van de beroepspraktijk 

- de opgave is het ontwikkelen en ontwerpen van een totaal transformatieplan voor een bestaand 
verzorgingshuis naar een project waar het wonen en de klantbeleving centraal staat 

- vanuit interviews en klantprofielen ontwerpen de studenten een integraal arrangement voor wonen, 
welzijn, ontmoeting, dagbesteding, diensten en zorg 

- in het plan wordt een analyse gemaakt van de bestaande omgeving, instellingen, bedrijven en 
voorzieningen en via een integraal werkplan worden de diverse deelbelangen met elkaar verbonden 
op het overstijgende belang van de bewoners uit de buurt en het woongebouw 

- het atelier is vier keer door mij begeleid voor 1e jaar studenten voltijd en deeltijd 
 
Periode: 1 april 2011 – 31 maart 2015, vanaf 28 augustus 2012 in deeltijd 

Bedrijf: FAME Planontwikkeling, onderdeel van de FAME Groep te Zwolle 
Beschrijving: Planontwikkeling houdt zich bezig met project-, plan- en conceptontwikkeling 

voor nieuwbouw en herontwikkeling van bestaand vastgoed, wonen en zorg, 
centrumontwikkelingen met complexe programma’s, multifunctionele 
accommodaties, woonwinkelgebieden etc. in opdracht van woningcorporaties, 
zorginstellingen, beleggers, pensioenfondsen, bedrijven en gemeenten; omvang 

FAME ca. 20 medewerkers 
Functie: parttime conceptontwikkelaar hergebruik bestaande gebouwen 
Werkzaamheden: 

- concepten ontwikkelen voor het energieneutraal maken van woningen en woongebouwen 

- concepten ontwikkelen voor de transformatie van verzorgingshuizen en verpleeghuizen naar nieuwe 
woonvormen voor een breed palet aan klantgroepen, of naar nieuwe bestemmingen op basis van 

gefundeerd klant & marktonderzoek voor woningcorporaties en zorgaanbieders met eigen vastgoed 

- werken aan het opstellen en ontwikkelen van strategische visies voor wonen en zorg voor 
woningcorporaties en zorgaanbieders, samen met onze zorgdeskundige Anneke Nijhoff 

- ad hoc deelnemen aan programmateam Innovatie Wonen en Zorg bij ZZG Zorggroep, ontwikkelen 
van wenkende perspectieven, samen met Anneke Nijhoff 
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- ontwikkelen van het concept Wonen met een Plus! tot een FAME product, waarin wonen integraal 

wordt gekoppeld aan arrangementen voor welzijn, ontmoeten, dagbesteding, diensten en zorg voor 

ouderen en kwetsbare mensen en voor mensen met een beperking, samen met Anneke Nijhoff 

- ontwikkelen en opstellen van visies en concepten voor herontwikkelingsprojecten op wijk-, buurt- & 
complexniveau, en het (laten) verbeelden ervan in opdracht van diverse corporaties 

- het betrekken van actuele thema’s bij het ontwikkelen van wijk- en complexvisie, zoals de aanpak 
van demografische krimp, vergrijzing, leefbaarheid, energieconcepten, EPG-labelverbetering, 
participatie van bewoners en belanghouders, kansverbetering van multi-etnische wijken, 
leefstijllabeling, Cradle to Cradle toepassingen, wijkeconomie, financiering en waardecreatie, alles 
voor bestaand vastgoed (mijn grote passie) 

- houden van workshops met bewoners en belanghouders voor het opstellen van complex- en 
wijkvisies 

- ontwikkelen van een ontwerpconcept voor beschermde woonvormen op basis van de zintuiglijke 
waarneming en beleving van kwetsbare ouderen en mensen met een cognitieve beperking 

Projecten: 

- conceptontwikkeling energieneutraal maken 40 twee-onder-een-kapwoningen voor Domesta Emmen 

- transformatie verpleeghuis en revalidatiecentrum PW Janssen voor zorgaanbieder Solis te Deventer 

- transformatie wozoco Vreedenhoff voor zorgaanbieder Vreedenhoff te Arnhem 

- transformatie De Havezate te Zwolle voor deltaWonen/Driezorg 

- transformatie Reestoord te Meppel voor De Stouwe 

- transformatie De Veluwse Heuvel te Nunspeet voor Omnia Wonen 

- herontwikkeling Vreelandflats te Amersfoort voor de Alliantie 

- herontwikkeling hoofdgebouw = vm. r.k. sanatorium Dekkerswald te Groesbeek voor ZZG Zorggroep 

- herontwikkeling appartementencomplex De Meiberg te Nijmegen-Dukenburg voor WoonGenoot 

- transformatie woonzorgcentrum Sonnehaert te Nijmegen voor ZZG Zorggroep 

- herontwikkeling 1e lijns dienstencentrum Vasalis te Roden voor Woonborg 

- herontwikkeling winkelcentrum Koedijkslanden te Meppel voor De Hoge Dennen 

- transformatie verpleeghuis Margriet te Nijmegen voor ZZG Zorggroep 

- transformatie woonzorgcentrum Vijverhof te Berg en Dal voor ZZG Zorggroep 
 
Periode: van 23 mei 2005 tot 31 maart 2011 
Bedrijf: FAME Bouwmanagement, onderdeel van de FAME Groep te Zwolle 

Beschrijving: Bouwmanagement hield zich bezig met bouwmanagement, strategische 
advisering, revitaliseringsmanagement en totaal technisch beheer van vastgoed 
in opdracht van woningcorporaties, beleggers, pensioenfondsen, bedrijven, de 
Rijksgebouwendienst en gemeenten; omvang divisie ca. 15 medewerkers 

Functie: tot 30 april 2006: bouwkundig projectmedewerker; gedetacheerd via 
BouwSelect 

 vanaf 1 mei 2006: senior projectleider in vaste dienst 
Werkzaamheden: 

- opstellen van herontwikkelingsvisies op wijk-, buurt- & complexniveau en het (laten) verbeelden 
ervan in opdracht van diverse corporaties 

- het betrekken van actuele thema’s bij het ontwikkelen van wijk- en complexvisie, zoals de aanpak 
van demografische krimp, energieconcepten, EPA-labelverbetering, participatie van bewoners en 
belanghouders, kansverbetering van multi-etnische wijken, leefstijllabeling, Cradle to Cradle 
toepassingen, wijkeconomie, financiering en waardeontwikkeling, alles voor bestaand vastgoed 

- houden van workshops met bewoners en belanghouders voor het opstellen van complex- en 

wijkvisies 

- projectmanagement voeren over wijk-, buurt- & complexherstructurering 

- leiding geven aan en coachen van jonge professionals in projectteams 

- implementeren van geïntegreerde contractvormen UAV-GC bij renovatie- en 
herstructureringprojecten 

- coördineren en opstellen van een Samenwerkingsovereenkomst tussen NS Poort en ProRail voor het 
project Sporen in Arnhem voor NS Poort 

- parttime detachering als projectontwikkelaar bij WoonFriesland te Heerenveen voor het 
herstructureren van de wijk De Bouwen te Drachten 

- parttime detachering als realisatiemanager planmatig onderhoud bij Ieder1 te Deventer 

- parttime detachering als projectontwikkelaar bij Volkshuisvesting te Arnhem voor het herstructureren 
van de wijk Malburgen Zuid te Arnhem 

- parttime detachering als interim projectleider bij Actium te Assen voor het begeleiden van een 
bouwproject voor seniorenwoningen met een multifunctioneel centrum voor gezondheid en 
kinderopvang te Koekange 

- technische inventarisaties bestaande gebouwen/locaties en opstellen projectplannen 

- ontwerpconcepten ontwikkelen voor verbeteringsplannen van bestaande wooncomplexen 

- ontwerpen en uitwerken van entree- en complexafsluitingen en liftbijplaatsingen 

- opstellen van plannen van aanpak voor cyclisch en niet-cyclisch onderhoud en renovaties, visuele en 
technische verbetering en strategische buurt- & complexverbetering 
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- aanbesteden en gunnen van buurt- & complexverbeteringen, onderhoud- en renovatiebestekken 

- directie voeren bij uitvoering van onderhoud-, renovatie- en verbeteringsprojecten 

- loopstromenonderzoek verrichten voor de OV-terminal Utrecht Centraal voor NS Poort en voor ProRail 

- acquisitiebrochures opstellen voor herstructureringsvisie en energiemaatregelen bestaande gebouwen 
Selectie uit projecten: 

- projectmanagement, opstellen en uitvoeren geïntegreerd contract renovatie & upgrading 157 
galerijwoningen Castor & Pollux te Leerdam-West voor KleurrijkWonen in bouwteam met Rendon 

- projectmanagement, opstellen en uitvoeren geïntegreerd contract renovatie & upgrading 166 
galerijwoningen Koppel Boogschutter te Amersfoort voor de Alliantie Eemvallei in bouwteam met ERA 

Contour 

- onderzoek en ontwerp mogelijkheden voor energiemaatregelen en complexverbetering met 
bewonersparticipatie 184 galerijwoningen in de wijk De Orden te Apeldoorn voor De Goede Woning 

- opstellen quick scan complexvisie voor 180 galerijwoningen Gandhi & M.L.King in de wijk Terweijde te 
Culemborg voor Bloeii/KleurrijkWonen 

- opstellen buurt- en complexvisie met bewonersparticipatie voor 157 galerijwoningen Castor & Pollux 
in Leerdam-West voor Bloeii/KleurrijkWonen 

- opstellen wijkherstructureringsvisie Hofwijk/Oranjebuurt te Wateringen voor Wonen Wateringen 

- opstellen wijkherstructureringsvisie Burgemeestersbuurt te Honselersdijk voor Vestia Westland 

- herontwikkelingsvisies opstellen voor: 
• gestapelde woningbouw Andoornhof te Baarn voor Eemland Wonen 
• galerijwoningen Koppel Boogschutter & Orion, Haydnstraat te Amersfoort voor de Alliantie 

Eemvallei 
• 63 galerijwoningen Willem de Zwijgerlaan te Winschoten voor Acantus Veendam 
• gestapelde woningbouw met winkels Middenhof te Almere Haven (met bewonersparticipatie) voor 

de Alliantie Flevoland 

• 120 portieketagewoningen Van Linschotenlaan en 40 beneden-bovenwoningen Minckelerstraat te 
Hilversum voor de Alliantie Gooi & Vechtstreek 

- ontwerp en projectmanagement renovatie en uitbreiding nachtopvang voor dak- en thuislozen met 
24-uursopvang te Harderwijk voor Uwoon 

- ontwikkelen buurt- en complexverbeteringsvisie 179 galerijwoningen Jan Roeckplantsoen te 
Veenendaal voor Patrimonium 

- ontwerp & projectmanagement voor complexafsluitingen te Veendam (2x), Scheemda, Harderwijk, 

Epe 
 
Periode: van 1995 tot 31 januari 2009 
Instelling: Academie van Bouwkunst te Groningen 

Beschrijving: Masteropleiding architectuur (HBO) 
Functie: coördinator beroepspraktijk, docent, staflid; allen deeltijdfuncties 
Werkzaamheden: 
- april 2003 tot februari 2009: coördinator beroepspraktijk en staflid; omvang 0,2 FTE 
- 2008: accreditatie behaald voor beroepspraktijkdeel en meegewerkt aan behalen volledige 

accreditatie 
- november 2003 tot juni 2005: medewerker onderwijs- en curriculumontwikkeling; omvang 0,4 FTE 

- vanaf oktober 2003 tot februari 2009: coördinator technische cursus voor interieurarchitecten; 
1 avond/week 

- vanaf studiejaar 2002-2003 tot 2004-2005: gastdocent 2e/3e jaarscollege Beroepspraktijk; 7 
weken/jaar 

- vanaf studiejaar 1999-2000 tot 2004-2005: gastdocent 1e jaarslaboratorium Gebouwanalyse; 7 
weken/jaar 

- van 1995 tot 2000: mentor afstudeerproject 

 
Periode: 15 april 1996 tot 31 oktober 2003 
Bedrijf: UTILITAS architectuur en projectmanagement te Assen 
Beschrijving: eenmanszaak 
Functie: zelfstandig ondernemer, architect, projectmanager 
Werkzaamheden: 

- architectonisch ontwerpen en presenteren van gebouwen, objecten en interieurs 
- projectmanagement, directievoering en bouwtoezicht van eigen opdrachten en in opdracht van 

derden 
- ontwerpen uitwerken (handmatig/digitaal) tot uitvoeringsniveau, incl. detaillering en materialisering 
- opstellen technische materiaalomschrijvingen en kostenramingen 
- verrichten van aanbestedingen en gunningen, voeren prijsonderhandelingen bouwbedrijven/derden 
- budgetbewaking projecten, meer- en minderwerkbesprekingen en bouwadministratie 

- haalbaarheidsstudies voor nieuwbouw en hergebruik 
- ontwerponderzoek en conceptontwikkeling van gebouwtypen en –onderdelen 
- projectvoorbereiding en onderzoek en opstellen Programma van Eisen 
- technische inventarisaties bestaande gebouwen/locaties en opstellen projectplannen 
- locatieonderzoek, capaciteit- en volumestudies, massastudies nieuwbouw en hergebruik 
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- ontwerp-, vormgevings- en managementadvisering voor projecten en processen 
- concept- en productontwikkeling en marketing van architectuur, samenwerkingsverbanden opzetten 

Projectenlijst UTILITAS 
KORTE OMSCHRIJVING PROJECT JAAR OPDRACHTGEVER

26 woningen in nieuwbouwwijk te Sneek 1996 projectontwikkelaar

verbouwing in woonhuis te Ede 1996 particulier

nieuwbouw twee woonhuizen in Marsdijk te Assen 1996-1997 particulier

managementadvies herstructurering afdeling bouwkunde 1996 NS Facility Services

uitbreiding in twee fases aan woonhuis te Epe 1996+2001 particulier

verbouwing appartementengebouw in Arnhem 1997 particulier

nieuwbouw stationsopzichtersverblijf op perron van NS station Hengelo 1997 NS Facility Services

atelier voor kunstenaar te Harlingen 1997-1998 particulier

20 woningen in nieuwbouwwijk te Hurdegaryp 1997 projectontwikkelaar

sport- en ontspanningsgebouw te Groningen 1997-1998 NS Facility Services

restauratie monument in centrum van Arnhem 1997 particulier

verbouwing woonhuiskantoor te Groningen 1997-1999 particulier

vervangende nieuwbouw rijwielstalling bij NS station te Ede-Wageningen 1997-2000 NS Facility Services

dienstverblijf op emplacement te Arnhem 1998-1999 NS Facility Services

uitbreiding/verbouwing woonhuis te Midlaren + interieur 1998-1999 particulier

aanbouw kantoorruimte aan woonhuis te Assen 1998-1999 particulier

geluidscherm langs spoorbaanvakken te Almelo, Nijkerk, Wezep, Utrecht, Lelystad, Alkmaar, Harderwijk 1997-2000 NS Facility Services

dienstverblijf op emplacement te Nijmegen 1998-1999 NS Facility Services

ecologische en energiezuinige woningtype voor nieuwbouwwijk te Hengelo 1998 projectontwikkelaar

renovatie voetgangerstunnel en perrontoegang NS station te Winsum 1999 NS Facility Services

verbetering sociale veiligheid NS station Arnhem-Velperpoort 1999 NS Facility Services

upgrading onbewaakte toiletgroepen op NS stations in Noordoost-Nederland 1999-2000 NS Facility Services

ombouw rijwielstalling bij NS station te Zutphen 2000 NS Facility Services

ombouw rijwielstallingen bij talloze NS stations in Nederland boven de grote rivieren 2000-2002 NS Stations Projecten

nieuwbouw stalling bij NS stations te Wormerveer, Nieuw-Vennep, Steenwijk, Kampen, Assen, Den Helder 2000-2003 NS Stations Projecten

nieuwbouw bedrijfshal te Zwolle 2000 NS Facility Services

uitbreiding aan woonhuis te Harderwijk 2000-2001 particulier

huisvesting NS Mobiliteitcentrum in gebouw Pas de Deux te Zwolle 2000-2001 NS Stations Projecten

stedebouwkundige inpassing beveiligde en onbeveiligde rijwielstallingen bij diverse NS stations 2001 NS Stations Projecten

inrichting KNOCO-ruimten 2001 NS Stations Projecten

standaard beveiligde rijwielstalling voor plaatsing bij NS stations, twee modellen 2001-2002 Railinfrabeheer

reclameplan stationsgebouwen Den Haag, Delft, Schiedam, Gouda 2001-2002 NS Stations Projecten

upgrading toilettengroepen NS stations, Amsterdam, Amersfoort, Eindhoven, Nijmegen, Utrecht 2001-2003 NS Stations Projecten

gestapelde [on]beveiligde stalling bij NS stations te Meppel, Hoogeveen, Steenwijk, Gouda, Heerhogowaard 2002 Railinfrabeheer

upgrading voetgangerstunnel NS stations Rotterdam en Gouda 2002 NS Stations Projecten

upgrading stationshal NS station Alphen aan de Rijn 2002 NS Stations Projecten

wereldwoningen in het kader van Netwerkwonen punt NL 2002-2003 eigen initiatief

dienstverblijf Railion op emplacement te Zwolle 2003 NS ProjectConsult  
 
Periode: 1999-2002 
Bedrijf: Multi-Kiosk© te Assen (onderdeel van UTILITAS) 

Beschrijving: ontwikkeling en marktintroductie hoogwaardige vrijstaande kleine 
bedrijfsruimten 
Functie: ondernemer, projectmanager 
Werkzaamheden: 
- oprichten van BV samen met makelaar/projectmanager en bankmanager 
- ontwikkelen ontwerpconcept Multi-Kiosk 
- procesmanagement uitwerking van ontwerpconcept naar ontwerp door externe architect 

- opstellen productspecificaties en stichtingskostenraming 
- projectmanagement ontwikkeling ontwerp tot proefmodel door aluminiumverwerkend bedrijf 
- acquisitie, offertes opstellen, algemene bedrijfsvoering, marktintroductie opzetten 

- projectmanagement over ontwikkelen en bouwen website, ontwerpen en produceren brochure en 
video 

 

Periode: 1999 tot 2003 
Bedrijf: Netwerkwonen punt NL© te Assen (onderdeel van UTILITAS) 
Beschrijving: internetbedrijf voor nieuw financieringsconcept voor particuliere opdrachtgevers 
Functie: conceptontwerper en conceptontwikkelaar 
Werkzaamheden: 
- ontwikkelen financieringsconcept en internetconcept 
- opstellen ondernemersplan 

 
Periode: 1998-1999 
Bedrijf: VOF INFRABODIES© te Assen (onderdeel van UTILITAS) 
Beschrijving: ontwikkeling pilotprojecten van ontwerpconcept INFRABODIES© 
Functie: initiatiefnemer, procesmanager, vennoot 

Werkzaamheden: 
- organiseren en houden van presentaties van ontwerpconcept bij de diverse concerndirecties en bij de 

Raad van Bestuur van NBM-Amstelland (samen met MONOLAB architects) 
- opstellen van en onderhandelen over VOF-contract met MONOLAB architects en NBM-Amstelland 

Bouw en Infra en oprichten VOF 
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- opstellen van een investeringsraming voor het ontwikkelen van twee pilotprojecten 
- organiseren van selectieproces en contracteren van leden van interdisciplinair ontwerpteam 

- procesmanagement voor het organiseren, uitvoeren en vastleggen van de ontwerpteambesprekingen 
- algemene bedrijfsvoering 
 
Periode: 1 maart 1993 - 12 april 1996 

Bedrijf: KAW Architekten BV te Groningen 
Beschrijving: projectmatige woningbouw: nieuwbouw, verbouw, renovatie, complexgewijze 

woningverbetering, volkshuisvestingadvieswerk, complex- en 
wijkbeheerplannen, gehandicapten- en ouderenzorgcomplexen, meerjaren 
onderhoudsplannen, kleinschalige utilitaire projecten; bouwsom projecten 
waaraan ik heb gewerkt oplopend tot € 5.000.000,-; omvang bedrijf 20-25 
medewerkers 

Functie: bouwtechnisch coördinator 
Werkzaamheden: 
- leiding geven aan 1 tot 3 medewerkers/stagiaires 
- (laten) opstellen van technische materiaalomschrijvingen en bestekken 

- (laten) opstellen van bouwkostenramingen in SO-, VO- en DO-fase en directiebegrotingen 
- voeren van de bouwadministratie van de lopende projecten 

- budgetbewaking bouw- en stichtingskosten van projecten, incl. controle meer- en minderwerk 
- voorbereiden en bijwonen van aanbestedingen en gunningen, incl. controle van inschrijvingen 
- voorbereiden en bijwonen van prijsonderhandelingen, incl. controle van aannemersbegrotingen 
- beheer van databestanden, wet- en regelgeving, softwarepakketten, bouwdocumentatie en archief 
- ontwerpondersteuning geven aan de architecten en tekenaars 
- technische ondersteuning bieden aan de projectmanagers en tekenaars 
- technische inventarisaties bestaande gebouwen/locaties en opstellen projectplannen 

- opzetten, begeleiden en uitvoeren van certificeringstraject Kosten-Kwaliteitstoets Woningbouw, incl. 
opstellen proceshandboek en doorlopen van toelatingsonderzoek en audits t.b.v. KOMO-certificaat 

- uitvoeren van kosten-kwaliteitstoetsen woningbouwplannen voor derden en eigen projecten 
- gewerkt aan productontwikkeling van geprefabriceerde gelijmd baksteen sandwich gevelelementen 
- meegewerkt aan de opzet en ontwikkeling van het ISO-kwaliteitszorgsysteem 
Selectie uit projecten: 

- nieuwbouw woonzorgcomplex Langs de Lijn te Bedum 

- groot onderhoud en renovatie diverse woningbouwprojecten in Groningen en Aireyflats te Hengelo 
- nieuwbouw woningbouw Bachlaan te Zwolle, Hora Siccamasingel en Badstratenbuurt te Groningen 
- nieuwbouw multifunctioneel centrum Heechterp te Leeuwarden 
- Het Industriële Huis te Groningen 
- nieuwbouw openbare bibliotheek Marsdijk te Assen 
- verbeterplan Perimflat te Zaandam 

 
Periode 1 juli 1989 - 28 februari 1993 
Bedrijf: atelier PRO architekten BV te Den Haag 
Beschrijving: grootschalige woningbouwprojecten en combinatieprojecten met 

winkels/bedrijven/-voorzieningen, diverse scholen, theaters, grote 
kantoorgebouwen e.d.; bouwsom projecten waaraan ik heb gewerkt oplopend 
tot € 20.000.000,-; omvang bedrijf 45-80 medewerkers 

Functie: projectleider, later teamleider steungroep 
Werkzaamheden: 

als projectleider: 
- onderzoek programma van eisen op financiële haalbaarheid 
- leiding geven aan tekenaars voor het verrichten van bouwkundig tekenwerk bouwvoorbereiding 
- opstellen en bewaken van stichtingskostenbudget 
- opstellen van bouwkundige deelbestekken en directiebegroting 

- leiden bouwteambesprekingen 
- technische inventarisaties bestaande gebouwen/locaties en opstellen projectplannen 
- opstellen technische omschrijvingen van diverse technische installaties en grootkeukeninrichting 
- offertes aanvragen en uitonderhandelen van diverse technische installaties en grootkeukeninrichting 
- leiden werkbesprekingen, notuleren en acties plannen en uitvoeren 
- controle over uitvoeringsplanning houden, technische directievoering en bouwtoezicht 

- deelnemen aan bouwvergaderingen, notuleren en acties plannen en uitvoeren 
- deelnemen aan directiebesprekingen, notuleren en acties plannen en uitvoeren 
- controle van tekenwerk en technische specificaties van derden 
- controleren van aannemersbegrotingen en prijsonderhandelingen voeren met aannemers 

- ontwerp- en technische ondersteuning geven aan projectarchitect en tekenaars 
als teamleider steungroep: 
- leiding geven aan 1 tot 3 medewerkers 

- planning van steungroep opstellen, bijhouden en afstemmen op bureauplanning 
- (laten) opstellen van technische materiaalomschrijvingen en bestekken 
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- (laten) opstellen van bouwkostenramingen in SO-, VO- en DO-fase en directiebegrotingen 
- budgetbewaking bouw- en stichtingskosten van projecten, incl. controle meer- en minderwerk 

- voorbereiden en bijwonen van aanbestedingen en gunningen, incl. controle van inschrijvingen 
- voorbereiden en bijwonen van prijsonderhandelingen, incl. controle van aannemersbegrotingen 
- beheer van databestanden, wet- en regelgeving, softwarepakketten, bouwdocumentatie en archief 
- ontwerp- en technische ondersteuning geven aan de projectarchitecten en tekenaars 

- nieuwe bureaustandaard ontwikkeld voor materiaalomschrijvingen DO-niveau, Stabu2-bureaubestek, 
DO/directiebegrotingssystematiek en aan bestek gekoppelde prijzenbestanden 

- deelnemen aan regulier planningsoverleg, projectteamvergaderingen en planbesprekingen 
- als voorzitter van ‘de hekkengroep’ met marktpartij onderhandeld over prijsgunstige en 

architectonisch hoogwaardige hekwerken geschikt voor serieproductie met een grote variatie in 
hekvullingen 

- meegewerkt aan beleidsplan voor projectorganisatie en bureauplanning 

Selectie uit projecten: 
- woonzorgcomplex voor ouderen Abtswoude te Delft, renovatie en nieuwbouw (projectleider) 
- verbouwing foyer Appeltheater te Den Haag-Scheveningen 
- nieuwbouw woningen, winkels, buurtcentrum, basisschool en bibliotheek te Charlois Rotterdam 

- nieuwbouw woningen en winkels centrumplan te Zeist 
- nieuwbouw Haagse Hogeschool te Den Haag 

- nieuwbouw Agrarische Hogeschool te Leeuwarden 
- nieuwbouw woningen en winkels centrumplan Nieuw-Sloten te Amsterdam 
- nieuwbouw woningen en basisschool Vuurplaat te Rotterdam 
- nieuwbouw woningen en winkels Bloemhof te Rotterdam 
- nieuwbouw theater te Zoetermeer 
- nieuwbouw woningbouw VaRastrook te Amsterdam 
 

Periode: 1 juni 1988 - 30 juni 1989 
Bedrijf: Serry Kruidenier Architectuur en Stedebouw te Barendrecht 
Functie: projectarchitect 
Werkzaamheden: 
- alle werkzaamheden behorende bij de functie projectarchitect van ontwerp tot en met oplevering 
- alle werkzaamheden als projectleider behorende bij de bouwvoorbereiding en bouwbegeleiding, incl. 

bouwtoezicht 

- maken schetsontwerpen voor acquisitiedoeleinden (ontwerper) 
Projecten: 
- winkelpand met kantoren Fa. Onnink te Barendrecht (projectarchitect) 
- verbouwing drukkerij te Zierikzee (projectleider) 
- diverse uitbreidingen en verbouwingen van woonhuizen (ontwerper) 
- diverse nieuwbouw woningbouwplannen voor projectontwikkelaars (ontwerper) 

- nieuwbouw kantoor- en winkelpand met woningen en bedrijfsgebouw (ontwerper) 
 
Periode: 1 mei 1987 - 31 mei 1988 
Bedrijf: V&E Architekten te Zwijndrecht, architectenmaatschap met Wim van Es, 

architect avb 
Functie: architect 
Werkzaamheden en projecten: 

- verrichten bouwkundig tekenwerk voor derden 
- ontwerp en uitwerken/begeleiden van uitbreiding aan café Pardoen aan de Oude Haven te Rotterdam 

- ontwerpen en uitwerken/begeleiden van (interieur)verbouwingen voor diverse woonhuizen 
- ontwerpen en uitwerken/begeleiden van interieurverbouwingen van een snackbar te Delft-Tandhof 
- maken schetsontwerpen voor acquisitiedoeleinden 
- algemene bedrijfsvoering 
- uit maatschap gestapt om Wim van Es doorstart als eenmanszaak te kunnen laten maken na mislukte 

acquisitie van een grote opdracht via betaling van de helft van de balanswaarde van V&E 
 
Periode: 1 november 1984 - 30 april 1987 
Bedrijf: bouwkundig bureau Verloop te Rozenburg 
Functie: freelancer, bouwkundig ontwerper 
Werkzaamheden: 

- kwaliteitscontroleur technische uitvoering woningbouwprojecten voor een bouwonderneming 
- controleur van tekenwerk staal- en betonconstructies van kolenvergassingsinstallatie te Vlissingen 
- bouwkundig tekenwerk verrichten voor grote bouwprojecten bij De Weger International te Rotterdam 
- controleur van tekenwerk staalconstructies van offshore projecten voor Grootint te Zwijndrecht 

- ontwerpen en uitwerken/begeleiden van (interieur)verbouwingen voor diverse woonhuizen 
- verrichten bouwkundig tekenwerk voor derden 
- maken schetsontwerpen voor acquisitiedoeleinden 

- algemene bedrijfsvoering 
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Periode: 1 augustus 1975 - 31 oktober 1984 
Bedrijf: Ter Smitte en Reis, architectenmaatschap te Oostvoorne 

Functie: MTS-stagiair, daarna van tekenaar tot projectleider 
Werkzaamheden: 
- maken van bestek-, werk- en detailtekeningen 
- schrijven van bestekken 

- opstellen van directiebegrotingen 
- controleren van de technische uitvoering op de bouwplaats, bouwtoezicht 
- opstellen van gewichtsberekeningen en funderingsberekeningen 
- opstellen van constructieberekeningen van hout-, staal- en betonconstructies 
- verrichten van opmetingen en opnames van historische panden en deze uittekenen en detailleren 
- leiding geven aan 2 tekenaars 
- bijwonen en deelnemen aan bouwvergaderingen en werkbesprekingen 

- aanvragen van offertes en controleren offertes; bespreken van offertes met leveranciers 
- controleren van tekenwerk, technische specificaties en technische berekeningen van derden 
Grootste project: 
- geavanceerd computercentrum voor het toenmalige RSV concern te Spijkenisse, met warmteopslag 

en -terugwinning via het betonskelet (PREGO-project) 


