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Drive 
Mijn core-business bestaat uit het begeleiden van bouwtechnische projecten: zowel in proces als in techniek. 
Een bijdrage kunnen leveren aan het soepel laten verlopen van een (complex) bouwproject is daarbij mijn 
motivatie. Dit doe ik al vele jaren met plezier. 
Projecten van de afgelopen jaren waar ik trots op ben en die ik heb begeleid als adviseur: 
Wageningen Campus (diverse projecten), Bajeskwartier Amsterdam (diverse kavels), Zalmhaven torens 
Rotterdam, Groninger Forum, NU.VU Amsterdam, Stadshuis Nieuwegein, Stadskantoor Delft, 
MuziekGebouw aan ’t IJ / BIMhuis Amsterdam, Sportcampus Zuiderpark Den Haag, Nieuw Hoog Catharijne 
(NHC) Utrecht, Brink Climate Systems, Staphorst en HNW - Het Nieuwe Werken Stadskantoor Zwolle. 
 

Integrale teams 
Daarnaast word ik gefascineerd door integrale samenwerking. Alleen wanneer je écht met elkaar wilt 
samenwerken kun je het beste resultaat behalen. Dan wordt de oplossing pas een geïntegreerde oplossing. Dit 
vraagt van de organisatie meestal wel een “omdenkslag”: hoe verander ik van "multi-monodisciplinair" naar 
geïntegreerd samenwerken? Een uitdaging waarbij alles samenkomt: kennis van proces en techniek, beheersing 
van project- en/of omgevingsrisico’s én de mensenkennis om het juiste team samen te stellen om de klantvraag 
te beantwoorden. Het bevorderen en begeleiden van dit proces is mijn toegevoegde waarde aan het team. 
 

Opdrachtgevers 
De afgelopen jaren heb ik mogen werken voor opdrachtgevers en architecten uit binnen- en buitenland, 
overheden en semi-overheid, universiteiten, ontwikkelaars en particuliere opdrachtgevers. 
Vakgebieden zijn publieke en private gebouwen, onderwijs, zorg, industrie. 

  



Achtergrond 
opleiding:  TU Delft, 1978-1985 
stages:   Martigny, Zwitserland, 1982 en 1983 
bedrijven:  B&D architecten bv, 1987-1990 
   Inbo Architecten bv, 1991-1992 
   ABT bv, 1992-2016 
   KLUNDER Advies bv, 2016-heden 

Organisaties 
beroepsverenigingen: BNA, Bond Nederlandse Architecten, 1998-2016 
   NRP, Nationaal Renovatieplatform, 2012-2016 
   SAB, Samenwerkende Adviseurs en Architectenbureaus 
   Lighthouse Club, departement Utrecht 
vrijwilligerswerk: Natuurmonumenten, ’s-Graveland 

Competenties en expertise 
competenties:  Klantgericht, luisteren, flexibiliteit, motiverend leiderschap, menselijke maat. 
   Coachen, stressbestendig, accuraat, besluitvaardig, organisatiesensitiviteit. 

expertise: Als senior-adviseur (15 jaar) 
Verantwoordelijk voor acquisitie, klantgesprek en het houden van presentaties. 
Samenstellen van het projectteam, het begeleiden van het gehele ontwerp- en 
bouwproces, het borgen van de beoogde kwaliteit en het bewaken van 
projectbudgetten. Het verzorgen van financiële rapportages aan Stuurgroepen. 
 
Als partner (12 jaar partner, 3 jaar managing partner) 
Strategisch bepalen van en richting geven aan de koers van het bedrijf ABT (250 
medewerkers) waaronder de toekomstrichting van het bedrijf, marktbewerking en 
bureaubrede acquisitie. Vertegenwoordiging van het bedrijf in verschillende platforms 
en beroepsverenigingen en het geven van presentaties in diverse fora. 
 
Als leidinggevende (15 jaar) 
Het aansturen en begeleiden van achtereenvolgens de adviesgroep Bouwkunde (11 jaar) 
en daarna Bouwmanagement (3 jaar). Binnen deze adviesgroepen van ca. 35-50 
medewerkers HR-verantwoordelijk: samenstelling adviesgroep, het coachen van de 
ontwikkeling van de medewerkers met hun competenties en het beoordelen daarvan. 

Projecten 
ontwerp-uitvoering Bajeskwartier Ontwikkeling, Amsterdam (ontwerp-, engineerings- en uitvoeringsfase) 
   Insula Dei, Arnhem, Fase 1 Nieuwbouw (ontwerp- en engineeringsfase) 

gerealiseerd  Wageningen Campus, diverse projecten voor Wageningen University & Research 
Zalmhaven torens, Rotterdam (bijdrage in ontwerpfase) 
Forum Groningen, Groningen 
Nieuw Hoog Catharijne, Utrecht 
Sportcampus Zuiderpark, Den Haag 
Stadskantoor, Delft 
Brink Climate Systems, Staphorst 
 HNW – Het Nieuwe Werken, Zwolle 
Stadshuis, Nieuwegein 
Muziekgebouw aan ’t IJ / BIMhuis, Amsterdam 


