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Werkervaring:
2009 – 2011

2006 – 2008

Havo
Middelbaar Technische School (Bouwkunde)
Hogeschool ‘s-Hertogenbosch (Bouwkunde met differentiatie
Economie)
Cursus leidinggeven
Cursus simulatie veiligheid en leefbaarheid
Cursus vergaderen en onderhandelen
Post HBO-leergang (hoger bouw projectmanagement)
Cursus UAV-GC 2005
Cursus Bedrijfshulpverlening
NLP Practitioner opleiding

Volkshuisvesting Arnhem (woningcorporatie)
• Dijkzone / Langs de Rijn te Arnhem
(nieuwbouw circa 300 appartementen op 5 locaties langs de Rijn)
Werkzaamheden: projectmanagement (definitiefase t/m ontwerpfase
VO c.q. vaststelling stedenbouwkundig plan)
• Brugwachter en Dijkgraaf – onderdeel van Langs de Rijn te Arnhem
(nieuwbouw 52 appartementen op 1 van de 5 locatie langs de Rijn)
Werkzaamheden: projectmanagement (definitiefase t/m verkrijgen
omgevingsvergunning c.q. start verkoop)
• Toren van Gelre te Arnhem
(nieuwbouw 62 appartementen met parkeergarage)
Werkzaamheden: projectmanagement (opleveringsfase inclusief
juridische nazorg met Raad van Arbitrage
Aan de Stegge Twello (bouwbedrijf), in de functie van procesmanager
• Loft-appartementen Ringdijk te Ridderkerk
(realisatie van 26 appartementen in een bestaande monumentale
loods)
Werkzaamheden: project-/procesmanagement (ontwerp- en
uitvoeringsfase)
• Panorama appartementen Ringdijk te Ridderkerk
(realisatie van een woontoren met 24 appartementen)
Werkzaamheden: project-/procesmanagement (ontwerp- en
uitvoeringsfase)
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De Boreel PNO te Deventer
(grootschalig winkelcentrum, vrijetijdsvoorzieningen, parkeergarage
en stadsappartementen)
Werkzaamheden: project-/procesmanagement (ontwerp- en
uitvoeringsfase)
ARCADIS Bouw en Vastgoed te Nieuwegein / Amersfoort, in de functie
van projectcoördinator / projectleider
• Stadion Oostpoort te Haarlem (incl. kantoren, woningen e.d.) in
opdracht van ontwikkelaar Maeyveld
Werkzaamheden: projectmanagement (ontwerpfase)
• Uitbreiding hub- en depot- loods en kantoorgebouwen TNT te
Duiven in opdracht van TNT te Duiven
Werkzaamheden: projectmanagement (initiatieffase t/m
uitvoeringsfase)
• Nieuwbouw / renovatie gemeentehuis te Lingewaard in opdracht van
de gemeente Lingewaard
Werkzaamheden: projectmanagement / diverse
haalbaarheidsonderzoeken (acquisitie en initiatieffase)
• Nieuwbouw Gemeentehuis + Multifunctioneelcentrum te Ridderkerk
in opdracht van de gemeente Ridderkerk
Werkzaamheden: totale projectmanagement full-engineering
(ontwerpfase, contractering en uitvoeringsfase)
• Nieuwbouw gezamenlijke huisvesting hulpverleningsdiensten te
Leeuwarden in opdracht van de politie Leeuwarden
Werkzaamheden: projectmanagement (initiatieffase en definitiefase)
• Nieuwbouw hoofdbureau politie te Apeldoorn in opdracht van de
politie Noord- en Oost Gelderland
Werkzaamheden: projectmanagement (initiatieffase)
• Nieuwbouw diverse kantoren in opdracht van ontwikkelaar en
huurder (onder andere Atos Origin)
Werkzaamheden: projectmanagement en huurdersbegeleiding
(initiatieffase t/m nazorg)
Brink Groep Tiel
• Diverse opdrachten
Werkzaamheden: calculator/projectmedewerker
Heijmans Bouw bv, stage
• Nieuwbouw winkelcentrum de Arena te ’s-Hertogenbosch
Werkzaamheden: werkvoorbereider
Multiplan bv, stage
• Diverse opdrachten
Werkzaamheden: bouwtechnisch tekenaar
•
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