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MIJN DRIVE 

Een bijdrage kunnen leveren aan de totstandkoming van mooie projecten op het 

gebied van (complexe) infrastructuur en gebiedsinrichting, is wat ik wil en doe. Het 

samen realiseren van plannen waar met alle betrokkenen zorgvuldig over is 

gesproken, het verder brengen van ontwerpen op papier naar werkelijkheid is mijn 

toegevoegde waarde. 

WIE BEN IK 

Als kind wilde ik altijd hijskraanmachinist worden…… dat is toch even wat anders 

gelopen. Maar de grond- weg- en waterbouw is altijd dichtbij gebleven. Ik werk graag 

in teams, al dan niet in een sturende of leidinggevende positie. De stip op de horizon 

zetten en er samen voor gaan! 

Ik ben een gedreven en betrokken projectmanager met een groot verantwoordelijk-

heidsgevoel, oog voor details en kwaliteit. Focus, transparantie, resultaatgericht, 

verbinding en flexibiliteit zijn sleutelwoorden die goed bij mij passen. 

OVER MIJN RECENTE WERKZAAMHEDEN 

Mijn focus heeft de aflopen jaren vooral op complexe infrastructuur en integrale 

projecten gelegen: combinaties van infrastructuur en gebiedsontwikkeling. 

Voorbeelden hiervan zijn: 

- De inzet in project- en technisch management in projecten rondom

Leeuwarden waarbij gelijktijdig drie aquaducten gerealiseerd zijn, allen met

hun specifieke kenmerken, uitvoeringswijzen en omgeving;

- Het leiden van het bouwteam voor de ontwikkeling van biocomposiet

brugdekken van een asymmetrische, innovatieve draaibrug over het Van

Harinxmakanaal bij Ritsumasyl.

WERKERVARING 

Projectmanager (voltijd) 

Civad B.V. (2009 – heden) 

Zelfstandige, op detacheringsbasis inzetbaar als project- en contractmanager in 

(complexe) infraprojecten. 

Betrokken Projecten: 

• (ass.) Projectmanager “Noordelijk deel Haak om Leeuwarden RW31 inclusief

gebiedsontwikkeling en Westelijke Invalsweg fase 1”: contractvoorbereiding,

aanbesteding en realisatie (vanaf 2017 Projectmanager);

• Projectmanager “Drachtsterweg inclusief aquaduct en verdiepte ligging te

Leeuwarden”: contractvoorbereiding, aanbesteding en realisatie;

• Voorzitter bouwteam ontwikkeling biocomposiet fietsbrug Ritsumasyl

• Diverse advieswerkzaamheden en (contract)reviews.

Productmanager 

Trecxs B.V. (2016 – heden) 

Ontwikkeling saas-applicatie, opzetten bedrijfsvoering en leveren van ondersteuning 

aan ontwikkelaar en klanten. 

Project Engineer (voltijd) 

Witteveen+Bos B.V. (1999 – 2009) 

Voorbereiding, ontwerp en realisatie constructieve infraprojecten in diverse functies 

zoals ontwerper – toezichthouder – directievoering – projectleiding. 
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Projecten: 

• Ontwerp kunstwerken Vondelingenplaat A15;  

• Ontwerp kunstwerken A27 aansluiting Nieuwegein;   

• Realisatie spooronderdoorgang Ruurlo; 

• Realisatie diepe station De Pijp Noordzuidlijn Amsterdam; 

• Realisatie Geeuwaquaduct Rijksweg 7 Sneek provinciale projectorganisatie 

A7Sneek; 

• Realisatie houten bruggen over rijksweg 7 Sneek Sneek provinciale 

projectorganisatie A7Sneek. 

 

OPLEIDING 

 

Vakgerelateerde cursussen o.a. (2001 – heden) 

• RAW/UAV verdiepende cursussen; 

• UAV-gc 2005; 

• Systeemgerichte Contractbeheersing; 

• UAV-gc jurisprudentie marathons; 

• VCA Leidinggevenden; 

• Bouwreflectie. 

 

HBO Windesheim Zwolle  (1997 – 2001) 

Civiele Techniek 

Afstudeerrichting Bouwmanagement 

 

Groevenbeek Ermelo (1991 - 1997) 

VWO 

 
KENNISVELDEN 

 

Projectmanagent o.a.: 

• Opstellen plannen van aanpak, organiseren en structureren; 

• Aansturen projectorganisatie; 

• Risicomanagement; 

• Gebiedsontwikkeling; 

• Financiële beheersing; 

• Zoeken en realiseren koppelkansen binnen en buiten scope; 

• Verantwoording afleggen, zowel inhoudelijk als financieel middels Cloxxs en 

Trecxs. 

 

Voorbereiding en realisatie binnen Civiele Techniek o.a.: 

• Ingenieursdiensten contracten en uitvragen voor onderzoek en advies; 

• Contractvoorbereiding UAV en UAVgc; 

• Aanbestedingsprocedures; 

• Realisatie (complexe) werken, eventueel gecombineerd met 

gebiedsontwikkeling/-inrichting; 

• Overdracht en nazorg. 

 

ICT o.a.: 

• Microsoft Office; 

• Cloxxs financieel beheer; 

• Key2Finance; 

• Trecxs rapportageprocessen; 

• MS-Projects. 
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TOELICHTING   

Inzet vanuit Civad B.V. als (ass.) Projectmanager bij Provincie Fryslân (binnen Provinciale projectorganisatie) 

Project Drachtsterweg e.o. – vanaf 2009 tot heden globale werkzaamheden: 

• Opstellen Plan van Aanpak na vaststelling Realisatiebesluit (integraal);

• Opstellen en aanbesteden Dienstencontract integrale aanpak;

• Samenwerking met ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordiging van provincie, gemeente en Rijkswaterstaat in Vrij-baan;

• Verantwoording afleggen aan ambtelijk opdrachtgever (provincie) en waar nodig afstemming met gedeputeerde (provincie);

• (Werk)afspraken maken met partners (o.a. gemeente Leeuwarden);

• Vormen en aansturen projectteam;

• Organiseren/sturen en uitvoeren GROTIK aspecten: financiën, risicomanagement, organisatie, tijd/planning,

informatie/communicatie, kwaliteit;

• Organiseren conditionering en onderzoeken;

• Inventariseren scope, werk-met-werk kansen;

• Contractvoorbereiding Verdiepte Ligging incl. Aquaduct, onderdoorgang Wiarda, 3BBOX (brugwachtershuis);

• Aanbesteding onderzoeken, bouwcontracten volgens verschillende aanbestedingsprocedures;

• Aansturing contractbeheerteam incl. backoffice;

• Afstemming op management en directieniveau met opdrachtnemers ;

• Verzorgen rapportages (intern / bestuurlijk). Vanaf 2018 d.m.v. gebruik van Trecxs;

• Financieel management vanaf 2009 d.m.v. Cloxxs;

• Proces gestart voor opleveren en overdracht aan (toekomstige) beheerders.

Project Haak om Leeuwarden – Westelijke Invalsweg fase 1 – 2009 tot 2017 lid Management Team en vanaf 2017 

Projectmanager (binnen Provinciale projectorganisatie) 

Opsomming activiteiten gelijk aan Project Drachtsterweg e.o. met daarbij aanvullend: 

• Afstemming projectovereenkomst en contractstrategie en -inhoud met ProRail voor Haak Midden/Westelijke Invalsweg;

• Extra inzet op koppelkansen met gebiedsontwikkelingen (voorbeelden: Deinum, rondom Marsum, afstemming zonnepanelen,

opruimen N381, Ritsumasyl);

• Organiseren CAR-verzekering gehele werk (EU-aanbesteding);

• Organiseren innovatietraject toepassing biocomposiet fietsbrug Ritsumasyl;

• Speciale aandacht voor aanbesteding en gunning van de 2 UAVgc contracten en bouwteam overeenkomst bioomposiet

fietsbrug Ritsumasyl;

• Afstemmen strategie en samenstellen plan van aanpak voor bouwteam biocomposiet fietsbrug Ritsuamsyl met 3 partijen;

• Voorzitter bouwteam biocomposiet fietsbrug Ritsumasyl sinds april 2017 (vorming en start bouwteam);

• Aanjagen innovatie, samenwerking in bouwteam en aanhaking/inzet onderwijs;

• Organiseren aanvullende vraagstukken en subsidie(verplichtingen) zoals monitoring biocomposiet brugdek,

energieneutraliteit e.d.;

• Diverse contractreviews / lessons learned voor contracten Traverse Harlingen, Joure.

Projectengineer vanuit Witteveen+Bos voor project A7Sneek 2006 – 2009 (Provinciale projectorganisatie) onder andere: 

• Contractbeheersing realisatie Aquaduct Geeuw;

• Contractvoorbereiding onderbouw houten brug Molenkrite over A7;

• Deelname bouwteam innovatie Houten Bruggen Akkerwinde en Molenkrite. Zowel in voorbereiding binnen bouwteam als in

realisatie;

• Medewerking aan diverse voorkomende werkzaamheden binnen projectorganisatie (ingebruikname nieuw tracé,

realisatiecontracten advisering projectteam Ovatonde Lemmerweg, overlaging bestaande A7, aansluiting Oost etc.);

• Afstemming met projectmanagement projectorganisatie.

Projectengineer vanuit Witteveen+Bos voor project Noordzuidlijn Amsterdam 2004 – 2006 (Provinciale projectorganisatie) 

• Contractbeheersing bouw diepe station De Pijp nabij Albert Cuyp, onderdeel Noordzuidlijn Amsterdam voor fasen start bouw,

diepwanden, jetgrouten en realisatie dak

• Rapporteren aan projectorganisatie

• Afstemmen met aannemer, omgeving, stadsdeel, bouw&woningtoezicht, brandweer, kabels en leidingen, verkeer, tram e.d.


