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Interim kandidaat profiel 7 
Allround project-/bedrijfsleider 
Geboortejaar:  1959     Geslacht:  Man 
Woonplaats:   Regio Utrecht  
Netwerk:   Provincie Utrecht/’t Gooi  
 
Deze kandidaat heeft de afgelopen 22 jaar veel ervaring opgedaan als project- en bedrijfsleider. De 
afgelopen drie jaar heeft hij zich tevens ontwikkeld op het gebied van ondernemerschap/ 
Directeur en netwerkuitbreiding, met alle verantwoordelijkheden van dien. Door deze ervaring ziet hij 
uitdaging in het toepassen van zijn opgedane kennis en ervaring binnen een ander bedrijf op interim-
basis met (indien gewenst) de intentie tot een vast dienstverband. Indien gewenst ziet hij tevens 
mogelijkheden in direct een vast dienstverband.  
 
ERVARING: 
2009-2011  Aannemer/bouwondernemer - Bouwbedrijf D 

Taken en verantwoordelijkheden: 
- Als aannemer /bouwondernemer het bedrijf in de bouw opnieuw leven in blazen 

d.m.v. eigen bestaand netwerk en relaties in en om Utrecht en de provincie. 
- Acquisitie & relatiebeheer, bouwcontrole en projectbewaking 
- Opname binnenkomende aanvragen/werken, adviserende rol in plan van aanpak, 

voor een optimale realisatie en maatpak t.b.v. offerte en uitvoering (klantbinding). 
- Calculatie en het opmaken van offertes 
- Offertebesprekingen met als doel de klant te interesseren voor de kwaliteitsbouw 

zoals het bedrijf die voorstaat. 
- Werkvoorbereiding, inkoop, planning, interne organisatie, onderaanneming en 

overdracht verzorgen naar afdeling uitvoering. 
- Begeleiden en coachen van de uitvoering. 
- Meer- en minderwerk, bouwvergaderingen leiden en bijwonen. Afhandeling, 

oplevering, nazorg en afrekening van meer- en minderwerk. 
 

2008-2009  Projectleider - Bouwbedrijf C 
- Als projectleider leiding gegeven aan het projectteam, bestaande uit uitvoerders, 

werkvoorbereiders, inkopers en onderaannemers die gezamenlijk diverse en 
bijzondere projecten tot stand brengen. Dit voornamelijk in de particuliere markt. 
De projecten betreffen nieuwbouw, renovatie en bestaande projecten in het 
midden van het land. 

- Constante afstemming met projectteam, i.s.m. opdrachtgever, architect, 
constructeur en gemeentelijke instanties e.d., en bijstellen indien nodig.  

- Verantwoordelijk voor gehele uitvoeringsproces, kostenbewaking, planning, als 
ook de technische, financiële, organisatorische en juridische zaken. 

- Rapportages uitbrengen aan de directie. 
 
1998-2008  Bedrijfsleider/hoofd bedrijfsbureau - Bouwbedrijf B 

Een in 1996 gestarte onderneming die is uitgegroeid tot een middelgroot bouwbedrijf, 
waarbij kwaliteit, continuïteit en het werken in teamverband centraal staan. 
Taken en verantwoordelijkheden: 
- Projectleiding en -bewaking 
- Acquisitie, advisering en projectopzet in overleg met toekomstige opdrachtgever 

(eigen product en klantbinding). 
- Calculaties, bouwkosten bepalen en het opmaken van offertes 
- Materiaalinkoop, materieelinzet, aantrekken en vastleggen van onderaannemers 

en de controle hierop 
- Bouwvergunningen regelen, instructies naar constructeur i.v.m. uitwerking 

constructie gegevens, begeleiding tijdens de bouw 
- kosten- en budgetbewaking 
- meer- en minderwerken, invulling van stelposten i.o.m. opdrachtgever 
- opleveringen en nazorg 
- klantgericht meedenken en beheren (lange termijn visie) onderhoudsplannen 
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1989-1998  Bouwkundig calculator/werkvoorbereider – Bouwbedrijf A 

Uitgegroeid tot projectleider en bedrijfsleider 
Taken en verantwoordelijkheden: 
- alle voorkomende werkzaamheden nodig voor het tot stand brengen van een 

bouwwerk 
- als bedrijfsleider verantwoordelijk voor de totale dagelijkse bedrijfsvoering en 

acquisitie 
 

1987-1988 Hoofd afdeling werkvoorbereiding - Winkelinrichting bedrijf 
inrichting van winkels, showrooms, tentoonstellingen, benzinestations in de Benelux. 
 

1984-1987 Architectural and Civil Engineer - Machinefabriek 
 Bouwkundig ontwerp en uitwerking van bierbrouwerijen in China, begeleiding ter 

plekke in Shang Hai. 
 
1983-1984 Werktuigbouwkundig calculator - Luchtbehandelingsbedrijf  
 Installaties in grote utiliteitswerken. 
 
1981-1983  Bouwkundig medewerker – Architectenbureau A 

Alle voorkomende werkzaamheden op het architecten en ingenieurs bureau. 
 
OPLEIDINGEN - CURSUSSEN 
1984 Vakdiploma Burgerlijke- en Utiliteitsbouw – Aannemersdiploma behaald  
1980-1981 Mts - afdeling Weg- en Waterbouwkunde 
1978-1979 Mts - afdeling Bouwkunde (extra leerstof toelating Hts Bouwkunde) 
1976-1978 Mts - afdeling Bouwkunde 
1972-1976 Lts - Theoretische Technische Opleiding  
 
KWALIFICATIES: 
2008 Toolbox PBM - Persoonlijke Beschermingsmiddelen 
2008 VCA Update en Arbo Check 
1997 Stichting Arbouw - Projectgroep informatiesysteem Arbouw 
1996-1997 BOB Opleidingen - management en ondernemen in de bouw &  
 organisatie en talentbeheer, communicatie. 
1995 Instituut Midden en Kleinbedrijf – cursus personeelsmanagement 
1994 NVOB - kwaliteitsproject voor bouwondernemingen – NVOB bouwrecht 
1993 NVOB - ondernemersprofiel 
1992 NVOB - stichting Arbouw: arbeidsomstandigheden 
 
 
OVERIGE VAARDIGHEDEN: 
Softwarekennis: Windows 2007, MS Office, Bouwcalc KPD, Scab, AEC, bedrijfsprogramma 

Kooyman, IBIS STRAD 
 
 
PERSOONLIJKE EIGENSCHAPPEN: 
 Energiek, enthousiast, flexibel en leergierig. Deze kandidaat is zeer klantgericht en altijd gefocust 

om zich in te leven in de opdrachtgever, door goed te luisteren en daarop een passend advies te 
geven, waarbij hij altijd goed rekening houdt met het beleid van de organisatie. 

 

HOBBIES: 
 Zeilen, duiken 3*NOB divemaster, skaten, wandelen, skiën, tekenen, bergwandelingen, fotografie 

en onderwaterfotografie 
  


