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Interim kandidaatprofiel 3 
Ervaren en gedreven algemeen/technisch directeur 
Geboortejaar:  1956     Geslacht:  Man 
Woonplaats:   Regio Deventer-Apeldoorn Burgerlijke staat: Gehuwd  
 
ERVARING: 
2007-2009  Directeur bouwbedrijf G 

Gestart als interim-manager in een van de vestigingen, tot april 2008 leiding gegeven 
aan de reorganisatie van een vestiging welke 26 mio. met activiteiten in 
woning&utiliteitbouw en verbouw en onderhoud. Vanaf april 2008 voor een andere 
vestiging eindverantwoordelijk voor de realisatie van projecten, vanaf januari 2009 
eindverantwoordelijk voor omzet- en resultaat van deze vestiging en voor het intern 
aanpassen van de regio-organisatie naar een organisatie met centrale stafafdelingen. 
 

2004-2007  Directeur bouwbedrijf F 
Als voorzitter van het managementteam eindverantwoordelijk voor het bouwbedrijf, de 
timmerfabriek en de materieeldienst. Direct rapporterend aan de DGA. Gefocust op 
bedrijfsprocessen en productieproces geoptimaliseerd.  
 

1999-2004  Adjunct Directeur bouwbedrijf A 
Als lid van het directieteam eindverantwoordelijk voor rayonkantoor regio Arnhem en 
de dagelijkse leiding van de verschillende afdelingen binnen het kantoor. 

 Gedurende deze periode betrokken bij twee fusietrajecten. 
 

1998-1999  Bedrijfsleider bouwbedrijf E 
Eindverantwoordelijk voor de realisatie van de toegewezen projecten ten aanzien van 
tijd, kosten en kwaliteit en maandelijks rapporterend aan de regiodirecteur. Direct 
leiding gegeven aan de betreffende projectteams. 
 

1996-1998 Rayonleider bouwbedrijf D 
 Dagelijkse leiding van de afdelingen rayonsecretariaat, acquisitie, bedrijfsleiding, 

werkvoorbereiding, uitvoering en nazorg. Medio 1997 de Holdingdirectie geadviseerd 
de vestiging te sluiten. Vanaf 4e kwartaal 1997 deze vestiging afgebouwd. 

 
1992-1996 Bedrijfsleider bouwbedrijf C 

Betrokken geweest bij de realisatie van U-bouwprojecten. Eindverantwoordelijk voor 
de realisatie van de toegewezen projecten ten aanzien van tijd, kosten en kwaliteit en 
maandelijks rapporterend aan de directie. Direct leiding gegeven aan de betreffende 
projectteams. 

 
1990-1992 Projectleider bouwbedrijf B 
 zelfstandig projecten gerealiseerd, verantwoordelijk voor het hele uitvoeringstraject 

incl. inkoop. Direct leiding gegeven aan hoofd- en uitvoerders en werkvoorbereiders. 
 
1983-1990 Assistent bedrijfsleider bouwbedrijf A 

Als startende HTS-er begonnen, diverse afdelingen van het bouwbedrijf doorlopen, 
werkvoorbereiding, uitvoering, planontwikkeling. 
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KENNIS: 
2005-2006 Managementleergang The New Manager 
1994 BOB-cursus Leergang projectmanagement 
1987 BOB-cursus Werkorganisatie 
1985 BOB-cursus Organisatie voor technische bedrijfsleiding 
1978-1983 HTS Zwolle – Bouwkunde – diploma behaald 
 
 
OVERIGE EIGENSCHAPPEN: 
“Niet de techniek, maar de openheid en wederzijds vertrouwen is de basis van een succesvolle 
samenwerking zowel intern als extern. Dit is bepalend voor het eindresultaat. Leiding geven aan de 
veranderingen van de bedrijfsorganisatie en de optimalisatie van de bedrijfs- en productieprocessen 
om dit doel te bereiken vind ik een grote uitdaging. Mijn 25-jarige werkervaring kan zinvol ingebracht 
worden om hieraan een tijdelijke  bijdragen te leveren.”  
 
Karakteristieke kenmerken:  

 analytisch, logisch en objectief kritisch 
 besluitvaardig, duidelijk en assertief 
 conceptueel, innovatief en planmatig  
 direct, uitdagend 
 objectief, eerlijk, stimulerend  

 
Hobbies:    
Zeilen op de Friese wateren, trimhockey. 

 


