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Opleiding
L.T.S. timmeren, Aspirant gezel timmeren, Gezel timmeren, Uitvoerders organisatie cursus, Aspirant
bouwkundig opzichter tekenaar (MTS bouwkunde), Uitvoerder B&U (A.V.B.B.), Bouwkundig opzichter B.N.A.,
H.T.S. Bouwkunde
Cursussen
MISSET Snel budgetteren en begroten van gebouwen, PATO Cursus reiniging van vervuilde grond en
waterbodems, GITP basistraining medewerkers, PBNA/RWS Opleiding Financiën en bedrijfsvoering, PBNA/RWS
Contracten RWS, Euroform Cursus kostenbeheersing in de GWW
Boskalis cursus baggertechniek, Cursus asfalttechniek bij Volker Stevin, Vakopleiding kostprijsberekening,
Diverse IBIS-CALC opleidingen (beginners, gevorderden), Adviesvaardigheden specialistische adviseurs, PATO
cursus risico analyse (voorzien onvoorzien of onzeker)
Diverse computercursussen (Dbase, lotus, wp, MS dos, Multiplan, Windows 95, Words en Exel)
Verschillende symposia, Post HBO Bedrijfskunde bij HES O&O in Rotterdam (1996-1997 Financieel
Management, Human Resourse Management, Logistiek Management, Marketing Management en Project
Management), Publiek Private Samenwerking (Akro consult), Workshop Life Cycle Costing en kosten-baten
analyses, Praktisch financieel management voor Rijkswaterstaat
NEVI inkoopmanagement.
Rijbewijs volledig. Talen, Nederlands, Engels, Duits
Huidige werk. Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (GPO) Functie Senior Kostenadviseur
WERKGEVERS
2008- heden. Inbreng kostendeskundigheid in grote projecten. Afhandelen van claims en arbitrages en voor
een substantieel deel coachen van aankomende kostendeskundigen.
2007-2008. Inkoop Management GWW ondergebracht bij de Bouwdienst Rijkswaterstaat. Tot september 2007
ben ik daar gedeeltelijk nog bezig met het afbouwen en overdragen van de toetsen op de MIT en SNIP
beslismomenten. Voor het overgrote deel van de tijd ben ik inmiddels bezig met het maken van analyses van
recente aanbestedingen en het rapporteren en adviseren hierover.
2004- 2007. Expertise Centrum Opdrachtgeverschap, helft van de tijd bezig met organiseren, begeleiden,
uitvoeren en evalueren van second opinion en collegiale toetsen van RWS projecten op de MIT/SNIP
beslismomenten. De andere helft van de tijd verbeteren inkoop RWS door verzamelen marktkennis,
marktmonitoring en analyse van aanbestedingsresultaten.
2003- 2004. Gedeeltelijk Bouwdienst DIBK+WBB kostenmanagement en gedeeltelijk HKW project
kostenbeheersing.
2001- 2003. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Hoofdkantoor van de Waterstaat, Directie Uitvoering,
Project kostenbeheersing infrastructuur.
1991 – 2001. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Bouwdienst Rijkswaterstaat, Hoofdafdeling Waterbouw,
kostenmanager.
1985 – 1991. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directie Sluizen en Stuwen, Kostprijsafdeling
1982 – 1985.Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directie Utrecht, Dienstkring Utrecht Oost
(Opzichter/tekenaar)
1981 - 1982
:
Bouwbedrijf Kurver te Utrecht (uitvoerder)
1980 - 1981
:
Bouwbedrijf De Korte te Utrecht (timmerman)
1979 - 1980
:
Bouwbedrijf Vermeent te de Meern (timmerman)
1978 - 1979
:
Ministerie van Defensie (chauffeur)
1973 - 1978
:
Bouwbedrijf Vermeent te De Meern (timmerman)
WERKERVARING
In alle genoemde projecten is mijn rol geweest het invullen van de financiële gevolgen gemoeid met de
uitvoering van deze projecten. Dit houdt in het maken van ramingen en begrotingen in alle projectfasen, kosten
batenanalyses, bestek ramingen, onderhandelingen, financiële risicoanalyses, uitvoeren van nacalculaties en de
financiële afhandeling van staten van meer en minderwerk. Tevens wordt assistentie verleend voor
marktbenadering en de keuze tussen verschillende contractvormen.

PROJECTEN
Sluizen Hansweert en Weurt, Aquaduct Grouw, tunnelrenovaties, bedieningsgebouwen, Zeeburgertunnel,
Waterbodemsanering zeehavenkanaal, Waterbodemsanering haven van Elburg, Dam Eierland Texel, 2e
Maasvlakte, Amsterdan Nieuw Oost, Financiële risico analyse voor de uitvoering van de plannen van de
commissie Boertien 2 (Maas), Project Zandmaas, Grensmaas, Kustuitbreiding Nieuw Holland, 2e luchthaven, 2e
Maasvlakte, Stormvloedkering Nieuwe Waterweg, Hartelkering, Westerschelde Oeververbinding,
Dijkversterkingen Europoortgebied, Taludbekleding Julianakanaal, Speciedepot Ketelmeer, Koegorspolder, Waal
hoofdtransportas, Speciedepot Hollands Diep, Balgstuw Ramspol, Kadeplannen en rivierverruiming bij de Maas,
Dam Corinto (Nicaragua), Zeedijk Nickeri + Urgentieprogramma Infrastructuur (Suriname), Afsluitingsdam en
getijdecentrale Khambhat (India), Waterbeheer 21e eeuw, Voorbereiding aanbesteding HSL Zuid, Verdiepen
Westerschelde, Hoog Water Bescherming Programma.
Huidige werk (vanaf 1 maart 2009). Senior kostendeskundige bij de afdeling inkoopondersteuning van
Rijkswaterstaat. Nu afdeling Grote Projecten en Onderhoud. Alle projecten van Rijkswaterstaat die groter zijn
dan € 30 mln. worden vandaar uit centraal aangestuurd. Voor een deel meewerken als kostendeskundige in
grote projecten. Het andere deel moet ingevuld worden met het coachen van een club kostendeskundigen,
meer landelijke taken en een stukje vakopleiding voor collega’s opzetten.
Huidige projecten. Expertise Centrum Kosten Deltaprogramma , Afsluitdijk (variantenkeuze), Zeesluis
IJmuiden (voorbereiden aanbesteding DBFM contract), Kustlijnzorg (evaluatie en voorbereiden nieuw groot
contract), Haringvliet de Kier (compenserende maatregelen), Toetsen (Ring Utrecht, A13/A16, VIA 15, claim A4
Delft Schiedam), Advies bij baggerproject in Benin (Afrika), Dutch Association Cost Engineers (speciale
werkgroep)
Periode (2007-2008). Inkoop Management GWW. Eerst met het afbouwen en overdragen van de MIT en
SNIP toetsen aan SDG. Daarna ben ik bezig met het analyseren van aanbestedingen en het adviseren en
rapporteren hierover. Daarnaast stel ik de marktanalyse voor het project ruimte voor de rivier op en organiseer
ik de Quick Scan 2 verbeteractie prestatiebestekken.
Periode (2004 – 2007). Expertise Centrum Opdrachtgeverschap. Uitvoeren van second opinion en collegiale
toetsen op de markante MIT en SNIP beslismomenten voor alle grotere projecten. En bij veel projecten heb ik
toetsen op de raming uitgevoerd. Gedeeltelijk was ik ingeschakeld bij het verlenen van mandaten . Vaak was ik
betrokken bij de afhandeling van veel claims en arbitrage zaken. Ook het verbeteren en professionaliseren van
de inkoop binnen RWS door het verzamelen en onderling uitwisselen van marktkennis, het monitoren van de
relevante marktsegmenten en analyse en terugkoppeling, aan SDG afdeling M&I, van aanbestedingsresultaten
behoorde tot mijn taak.
PERIODE (2003-2004). Bouwdienst Rijkswaterstaat, toetsen van ramingen van natte projecten en het
invullen van de functie van kostenmanager. Projecten in die periode: Opstellen contractraming en risicoanalyse
aanbesteding Roertunnel en tunnel Swalmen, opzetten business case project Grensmaas, kostenmanagement
verdiepte ligging Nijverdal, kosteninput voor maatschappelijk kosten-baten analyse verdiepen Westerschelde,
toetsen ramingen project Ruimte voor de rivier en dijk teruglegging Lent, opstellen markt benadering strategie
A2 Rondweg Den Bosch en A4 Burgerveen Leiden, kostenmanagement in de projectorganisatie A2 passage
Maastricht
PERIODE (2001 – 2003). Hoofdkantoor van de Waterstaat. Initiëren, organiseren, voorzitten, rapportage
verzorgen en evalueren van second opinion ’s en collegiale toetsen in alle natte en droge RWS projecten.
LIDMAATSCHAPPEN. Project Ramingen Infrastructuur. Dit is een intern project met een loop duur van 2,5
jaar. Het doel van het project is het meer inzichtelijk en beheersbaar maken van de investeringen in grote
infrastructurele werken. Opzet standaardsystematiek ramingen, ontwikkelen en geven van cursus risico
analyse, uittesten van nieuwe technieken en programmatuur op kostprijsgebied. HGVB Haalbaarheidsstudie
Grootschalige Verwerking Baggerspecie. PHB Project Haalbaarheidsstudie verwerking baggerspecie. WRO
Werkgroep Referentieontwerp Speciedepots. Intern Bouwdienst vak overleg kostprijszaken. Intern
Rijkswaterstaat vak overleg kostprijszaken. AACE Internationaal, The Association For The Advancement of Cost
Engineering.
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