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Interim kandidaat profiel 8 
Bedrijfs-/projectleider (max. 4 dagen per week) 
Geboortejaar:  1964     Geslacht:  Man 
Woonplaats:   Provincie Gelderland  
Netwerk:   Utrecht, Gelderland, ‘t Gooi  
 
 
Deze ervaren en flexibel ingestelde professional helpt u graag uit de brand door tijdelijk een 
capaciteitsprobleem op te vullen of een verander-/verbetertraject te begeleiden. Deze persoon is zeer 
pragmatisch ingesteld en kan de activiteiten binnen uw organisatie snel oppakken. Deze ervaring 
heeft hij de afgelopen 20 jaar opgedaan als dga van diverse ondernemingen actief in de 
bouwnijverheid. Als interim manager wil hij zijn opgedane kennis en ervaring meenemen en indien 
geschikt toepassen binnen andere organisaties.  
 
 
ERVARING: 
2011-heden  Directeur Groot Aandeelhouder - Bedrijf actief in projectontwikkeling B 

Eigen organisatie gericht op onafhankelijke begeleiding van bouwprocessen.   
Werkzaamheden zijn: Acquisitie van financierder voor project, Acquisitie van partijen 
voor realisatie van project, opstellen van projectplanning, controleren en bijstellen, 
contacten onderhouden met de diverse partijen. … 

 
2006-2010 Directeur Groot Aandeelhouder – bedrijf actief in projectontwikkeling A 

Projectontwikkeling van kleinschalige projecten met woningen, appartementen, 
bedrijfsruimten, winkelruimten. Werkzaamheden zijn gelijk aan de huidige activiteiten 
van de kandidaat.  
 

1990-2005 Directeur Groot Aandeelhouder  - Bouwbedrijf 
In die 15 jaar een omzetgroei gerealiseerd van 1,5 miljoen euro naar 10 miljoen euro. 
- Strategisch, tactisch en operationeel eindverantwoordelijk voor de organisatie. 
- Verantwoordelijk voor diverse fusies en overnames 
- Projectontwikkeling toegevoegd aan de aandachtsgebieden van het bedrijf.  
- Acquisitie & relatiebeheer, bouwcontrole en projectbewaking 
- Acquisitie nieuwe opdrachten en contacten onderhouden met klanten en 

leveranciers. 
- Begeleiding van meerdere projecten tegelijk. 
 
Eind 2005 heeft hij zijn aandelen verkocht om volledig op de projectontwikkeling over 
te gaan.  
 

1988-1990 Project Engineer - bouwmanagement bedrijf in de bedrijfshuisvesting 
Leiding gegeven aan bouwteams. Verantwoordelijk voor de projecttekeningen, deze 
geven exact aan in welke situatie de betreffende klant optimaal zou kunnen opereren. 
Hiervoor dient precies te worden begrepen hoe de operationele activiteiten bij de klant 
plaatsvinden.  
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OPLEIDINGEN - CURSUSSEN 
Opleidingen: 
1984-1988 HTS Bouwkunde  (diploma behaald) 
 
Cursussen: 
… <naam> 
 
OVERIGE VAARDIGHEDEN: 
… 
 
Persoonlijke eigenschappen: 
- Pragmatisch, weet snel inzicht te krijgen in de situatie binnen een organisatie en hier actie op te 

ondernemen. 
- Communicatief vaardig 
- Commercieel ingesteld 
- Delegeren: maakt effectief gebruik van competenties en beschikbaarheid van medewerkers. 
 
Neven activiteiten verleden: 
- Lid Raad van Toezicht Rabobank regio Gelderland. 
- Bestuurslid Kamer van Koophandel. 
- Bestuurslid van een bedrijventerrein. 
- Bestuurslid Stichting Monumenten regio Gelderland. 
- Penningmeester van een manege. 

Actuele nevenactiviteiten: 
- Adviseur van een Vereniging Sportraad regio Gelderland.  
- Adviseur uitbreiding van een manege.  
- Adviseur nieuwbouw van een manege. 
 
 


