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(Interim) kandidaatprofiel 10 
Bedrijfsadviseur 
Geboortejaar:  1962     Geslacht:  Man 
Woonplaats:   Provincie Zuid-Holland  
 
Doelgericht,gestructureerd en planmatig zijn eigenschappen waar deze kandidaat zeer goed over 
beschikt. Na circa 15 jaar bij een groot allround bouwbedrijf meerdere functies te hebben bekleed, 
heeft hij gekozen voor het uitvoeren van tijdelijke opdrachten onder eigen naam. Of u nu 
organisatieadvies voor bijvoorbeeld een dag per week wenst, tijdelijk een vacatureruimte opgevuld wilt 
hebben of een professional nodig hebt voor een nieuw project. Deze kandidaat kan u in al deze 
situaties en meer hulp bieden. Heeft u vragen of wenst u een kennismakingsgesprek met deze 
kandidaat, neemt u dan contact op met ondergetekende. 
 
ERVARING: 
2004 TOT HEDEN: EIGENAAR INTERIM ORGANISATIE ADVIESBUREAU  
Werkzaamheden op het gebied van organisatieadvies en bouwmanagement. 
Organisatie advies als interim manager met als kernbegrippen: planmatig doelen stellen, structureren, 
optimaliseren, rapporteren, motiveren, innovatie. Diverse projecten uitgevoerd voor het midden- en 
kleinbedrijf binnen de bouw. Duur van de projecten van enige maanden tot 5 jaar. Bouw management 
in de voorfase (van haalbaarheid tot uitvoering) voor bouwbedrijven en projectontwikkelaars. 
 
1988-2004: GROOT BOUWBEDRIJF ZUID-HOLLAND 
In deze periode heeft de kandidaat diverse functies doorlopen, waarvan de meest relevante hieronder 
kort zijn toegelicht. 
 
1998  Functie: lid groepsdirectie 

Naast directeur van een van de vestigingen, verantwoordelijk voor diverse 
aandachtspunten binnen de Bouwgroep. 
 
1998 - 2003: betrokken bij diverse overnames:  implementatiewerkzaamheden. 
1998 - 2001: initiëren en implementeren nieuwe softwaresystemen. 
1998 - 2001: verbeteren en vergroten van de kwaliteit binnen de organisatie 
2002 - 2004: opzetten gestructureerde en centrale inkoop binnen bouwgroep. 
2003 - 2004: personeel en organisatie 
 
Gezamenlijk als groepsdirectie diverse projecten gerealiseerd: 
 Ondernemingsplannen opgesteld voor de bouwgroep. 
 Omschrijving en implementatie cultuur bouwgroep. 
 Heroverwegen en invoeren structuur bouwgroep met 

bijbehorende competenties en verantwoordelijkheden. 
 Diverse strategiesessies onder begeleiding van externe partijen voor 

het richting geven van de toekomst van de bouwgroep. 
 
1996  Functie: Directeur 

Na overname bouwbedrijf in regio Rotterdam deze uitbouwen tot middelgroot bouwbedrijf met 
eigen relatie netwerk.  
 

1994  Carrièreplanning opgezet voor medewerker als toekomstig directeur binnen de groep. 
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1994  Commercieel Manager 

Verantwoordelijk voor sales van de afdeling bedrijfsgebouwen. Verantwoordelijk voor de 
ontwikkelingsfase van diverse Turn Key projecten en projectontwikkeling. 

 
1992-1998  Diverse functies uitgeoefend binnen de betreffende organisatie, in die tijd gegroeid 

richting commercieel manager. 
 
OPLEIDINGEN - CURSUSSEN 
Periode  Opleiding & instituut      Diploma   
1987   HTS Bouwkunde richting Bouwtechniek    Ja 
 
Relevante opleidingen/ trainingen tijdens werkperiode 
1993   Verkooptraining PSS 
1995 - 1996  Diverse modules Management en Ondernemen in de bouw BOB 
1996   Training Sales en Coachingsvaardigheden Krauthammer 
1999 - 2000  Q Masterclass Jongerencontact NVOB 
2003   Training Topmanagement Krauthammer 
 
OVERIGE VAARDIGHEDEN: 
 
Persoonlijke eigenschappen: 

- Doelgericht 
- Planmatig 
- Gestructureerd 

- Enthousiasmerend 
- Ambitieus 
- Innovatief 

 
Hobby’s 
Sport, reizen, cultuur. 
 
 
 


