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Kandidaatsprofiel 14 
(INTERIM) MANAGER - DIRECTEUR / BEDRIJFLEIDER 
Geboortejaar:  1973     Geslacht:  Man 
Woonplaats:   Regio Amsterdam 
 
Na voldoende ervaring te hebben opgedaan binnen diverse bouwbedrijven in de regio Amsterdam als 
calculator/werkvoorbereider en projectleider heeft deze ervaren ondernemer in 2000 besloten binnen 
het familiebedrijf zichzelf verder te ontwikkelen. Al vrij snel besloot hij geleidelijk het bedrijf over te 
nemen en is hij jaren als dga verantwoordelijk geweest voor een bedrijf met een omzet van ca. 10 
miljoen euro. In het kader van ‘te groot voor het servet en te klein voor het tafellaken’, heeft hij in 2009 
besloten aansluiting te zoeken bij een grotere partij. De overname is goed verlopen en onze kandidaat 
heeft als directeur in loondienst de activiteiten verder voortgezet. Helaas is mede door de 
economische crisis de overnamepartij in liquiditeitsproblemen geraakt en heeft uiteindelijk haar 
faillissement moeten aanvragen. Bij de begeleiding van dit faillissement is hij als vestigingsdirecteur  
betrokken geweest en heeft daarin ook veel ervaring in opgedaan. Als interim-manager wil hij graag 
zijn kennis en ervaring binnen andere organisaties inbrengen en verbreden. Het aanpakken en 
coördineren van zowel kleine als grote projecten in samenwerking met het team en indien 
noodzakelijk een helpende hand bieden op gebied van projectleiding en werkvoorbereiding spreekt 
hem zeer aan. Hij weet goed medewerkers te motiveren en enthousiasmeren en weet intern de 
processen op orde te brengen en te bewaken.  
 
WERKERVARING: 
 
Directeur 
01-1-2010 tot heden Bouwbedrijf D regio Amsterdam 
Nieuw bouwbedrijf dat is voortgekomen uit de overname van de activiteiten van Bouwbedrijf A 
door een groter bouwbedrijf. 

 
- Dagelijkse leiding over de vestiging in de regio Amsterdam. 
- Aansturen bedrijfsbureau (calculatie, projectleiding, voorbereiding/inkoop). 
- Verantwoordelijk voor integratieproces voor twee bedrijven na overname van activiteiten. 
- Het analyseren van nieuwe projecten op haalbaarheid, zowel in besteding/bouwteam als in 

ontwikkeling als mede hands-on m.b.t. voorbereiding en calculatie. 
- Het controleren, maken en doornemen van calculaties t.b.v. nieuwe werken 
- Het aansturen en plegen van overleg met de financiële administratie t.b.v. de projecten en de 

(kleine) werkorders met daarbij het doornemen en zo nodig bijstellen van de financiële 
rapportages. 

- Het voeren van selectiegesprekken en het coördineren van het gehele wervingsproces voor nieuw 
personeel en het voeren van functionerings- en beoordelinggesprekken met medewerkers, als 
mede het saneren van personeel en exit gesprekken voeren. 

- Het onderhouden van contacten met opdrachtgevers t.b.v. nieuwe projecten en werkorders 
- Het voeren van directieoverleg binnen de bouwgroep  
 
Eigenaar/Algemeen directeur 
1-4-2000 tot 1-1-2010 Bouwbedrijf C regio Amsterdam 
- Dagelijkse leiding over het gehele bedrijf en haar gelieerde ondernemingen met een gemiddelde 

jaaromzet tussen de € 7 en € 10 miljoen, tevens hands-on m.b.t. projectleiding, 
werkvoorbereiding, calculatie en inkoop. 

- Aansturen bedrijfsbureau (calculatie, voorbereiding/inkoop, projectleiding) 
- Het analyseren van nieuwe projecten op haalbaarheid, zowel in besteding/bouwteam als in 

ontwikkeling.  
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- Het controleren, maken en doornemen van calculaties t.b.v. nieuwe werken. 
- Het aansturen en plegen van overleg met de financiële administratie t.b.v. de projecten en de 

(kleine) werken met daarbij het doornemen en zo nodig bijsturen van financiële rapportages 
- Het voeren van selectiegesprekken en het coördineren van het gehele wervingsproces voor nieuw 

personeel en het voeren van functionerings- en beoordelinggesprekken met personeel. 
- Het onderhouden van contacten met opdrachtgevers t.b.v. nieuwe projecten en werkorders. 
- Het voeren van divers directieoverleg  
 
Werkvoorbereider/uitvoerder/werkorganisator 
1-8-1996 tot 31-3-2000       Bouwbedrijf B Noord-Holland 
Het voorbereiden van diverse werken variërend van kantoren/bedrijfshallen tot woningbouwprojecten 
van ca. 450 woningenwerken. 
- Inkoop voorbereiding t.b.v. de inkoop 
- Uitvoerder van diverse werken op de bouw 
- Werkorganisator op de bouw. Het in goede banen leiden van acht bouwstromen op een project 

van ca. 450 woningen. 
 

Werkvoorbereider/calculator 
1-6-1995 tot 30-6-1996         Bouwbedrijf A regio Amsterdam  
- Het opnemen van kleine werken 
- Calculeren van diverse werken en teven de voorbereiding ter hand nemen 
 
Overige (werk)ervaring 
- Bestuurslid van een Bouwend Nederland afdeling en daarbij vertegenwoordigd in verschillende 

stichtingen gelieerd aan de afdeling - sinds 2006. 
- Lid van een serviceclub in de regio. 
- Voorzitter van een industrieterrein in de regio. 
- Voorzitter van de beheerstichting van gelden en fondsen t.b.v. goede doelen. 

 
OPLEIDINGEN 
 
Periode  Opleiding & instituut      Diploma   
1999-2001 Aannemersopleiding AOV, Alkmaar Ja 
1995-1999 HTI Bouwkunde te Amsterdam Ja  
1991-1995 MTS Bouwkunde, MTS Westfriesland Ja 
1986-1991 LTS, LTS Zuiderzee Ja    
 
OVERIGE INFORMATIE 
- Vierdaagse training Lean 
- Training Projectontwikkeling KOB 
- VCA ** (verloopt in 2012) 
- Computerkennis: Windows, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Bouwcalc, Ibis trad, Powerproject, 

Autocad, Piramide 
- In bezit van Rijbewijs B 
 
HOBBIES 
Golfen, reizen 
 


