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kennis/vaardigheden
Ik heb ruim 25 jaar ervaring in de uitvoerende bouw, zowel in de civiele techniek, de
bouw sector, industriebouw als de olie&gas sector. De laatste 5 jaar heb ik mij uitsluitend
gericht op het vak plannen en wel in de breedste zin van het woord. Met mijn
achtergrond als projectmanager / tendermanager heb ik mij als planner in korte tijd
kunnen ontwikkelen tot planning consultant.
Ik heb ruime ervaring met:
• focus leggen op het zo simpel mogelijk/kostenefficiënt houden van het
planningsmanagement
• het inrichten van de gehele planningssystematiek, zowel technisch inhoudelijk
(database beheer) als procedureel
• leiding geven aan de planners van de projectteams en planners onderaannemers
• het verantwoordelijk maken van de teams voor hun eigen planning
• afstemming met opdrachtgever over de planning, waarin ook “nee” een heel goed
antwoord kan zijn.
• opleiden van planners, zowel op het gebied van software als op het gebied van
menselijk aspecten.
Ik ben continu bezig me te ontwikkelen en wil uw bedrijf en uw medewerkers daar graag
in meenemen.
uitgangspunt
Integriteit, transparantie en opereren vanuit een menselijke perspectief.
Ervaring en functies
Ik heb uitgebreide ervaring met UAV-GC contracten, D&C-projecten, Risico&Kans
management en Systeemgerichte Contractbeheersing. Deze ervaring heb ik opgedaan in
zowel in Nederlandstalige als Engelstalige projecten en tenders in de volgende functies:
• Lead planner €400M+ werken
• Teamleider planning department
• Senior Planningengineer (tenders én projecten, ontwerp- en uitvoeringstrajecten)
• Tendermanager
opleiding
• Diverse software cursussen zoals Primavera en Tilos
• post HBO opleiding integrale kwaliteitszorg, certificaat 1997
• HTS bouwkunde, diploma 1988
• VWO met exact pakket, diploma 1981
software
• Primavera P6 en OPRA (Oracle Primavera Risk Analysis)
• Microsoft Project en Microsoft EPPM (web-versie MS Project)
• Tilos (tijd-wegdiagrammen)
• theoretische kennis van databases als Relatics, Microsoft Access en Oracle
• MS-Office inclusief VBA (Visual Basic for Applications)

Uitgebreid arbeidsverleden
Maart 2016 OpenIJ, consortium BAM en VolkerInfra voor het realiseren van het
heden
DBFM-contract voor de nieuwe grote zeesluis in IJmuiden. Integraal
planner, eindverantwoordelijke voor de tijdstechnische rapportage,
zowel intern als naar de klant en de financiers, leidinggevende van
het team van planners en faciliteren van het vinden en
implementeren van beheersmaatregelen door het realisatieteam.
Oktober 2014 –
Avenue2 (A2 tunnel Maastricht), lead planner en planningstechnisch
jan 2016
begeleiden van de Verkeers- en Tunnel Technische installaties,
inclusief ontwerptraject en traject openstellingsvergunning
April 2013- okt.
Boskalis Nederland (SipkesBouwconsult)
2014
• Teamleider planners.
• Opstellen overallplanningen voor tenders, oa:
Uiterwaardvergraving Olst, Dijkversterking Eiland van
Dordrecht, Hoogwatergeul CortenoeverVoorsterklei,
Dijkversterking Diefdijklinie, Cadzand Maritiem en
Dijkversterking Ameland.
• Opstellen functioneel ontwerp voor personeelsplannings tool
Aug 2012 –
Verwater Tankbouw (SipkesBouwconsult, interim engineering)
Maart 2013
Senior Planning engineer bij Verwater Tankbouw, Project Argos 6.1
en 508, bouw en ingebruikstelling van 12 olietanks en bijbehorend
leiding en installatiewerk.
Aug 2011 - Aug
Van Gelder (SipkesBouwconsult, interim engineering), Planning
2012
engineer WegenProjectWestland
2009 – aug 2011 BAM Civiel Gouda
Tendermanager diverse projecten, oa BEC Delfzijl (Civiele deel Bio
Energie Centrale Delfzijl), Dan Tysk (Conceptstudies offshore wind),
Multidisciplinair groot onderhoud Kerncentrale Borssele, Cooling
water intake & outfall Enecogen centrale, Europoort R’dam
2000 - 2008
G&S Bouw Amsterdam Zuidoost
• 2006 – 2008 projectleider afdeling service en kleine projecten
• 2003 – 2006 projectleider diverse inbouwprojecten
• 2000 – 2004 hoofd werkvoorbereiding G&S Bouw
1990 – 2000
• Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen B.V., Warmenhuizen
• 1998 – 2000: certificering van Bouwbedrijf De Nijs volgens
VCA veiligheidssysteem en NEN Iso 9001
• 1990 – 1997: werkvoorbereider/1e werkvoorbereider op grote
projecten

