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Frank Lenselink

Naam
Ing. F. (Frank) Lenselink

Functie
Huisvestingsregisseur

Geboortedatum
1 januari 1987

Telefoonnummer
010 25 40 033

Mobiel
06 55 49 54 99

Mail
Lenselink@kwkbv.nl

Profiel
Ik sta bekend als een gedegen projectmanager/directievoerder die gewend is om complexe
projecten te realiseren in organisaties met veel verschillende stakeholders.
Typerend voor mijn werkwijze is het streven naar een breed gedragen plan in zowel de ontwerpals in de uitvoeringsfase. Hierin werk ik met fasedocumenten, waarin op basis van de
projectbeheersingsaspecten geld, tijd, projectorganisatie, kwaliteit, informatie en risico’s
getoetst wordt of de business case nog behaald wordt of dat er in overleg met de besluitvormer
wijzigingen moeten worden doorgevoerd.
Veel van de projecten die door mij zijn begeleid kenmerken zich door strakke planningen en het
beperken van overlast voor de gebruiker. Ik ben in staat om door goede voorbereiding en
communicatie te zorgen voor een hoge uitvoeringskwaliteit en een optimale beheersing van
project- en uitvoeringsrisico’s.

Competenties

Schoenmaat
43

 Stressbestendig

 Neemt verantwoordelijkheid

 Proactief

 Staat open voor andere visies

 Groot doorzettingsvermogen

 Goed gevoel voor politieke verhoudingen

 In staat hoofd en bijzaken van elkaar te

 Zeer accuraat

scheiden t.b.v. het eindresultaat
 Betrouwbaar

 In staat te acteren op zowel strategisch,
tactisch als operationeel niveau

Werkervaring
2015 - heden

Huisvestingsregisseur bij KWK te Rotterdam
Allround projectmanagement en directievoering
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2012 – 2015

Afdeling projecten bij Johnson Controls IFM te Schiphol

2009 – 2012

Afdeling projecten Sodexo Altys te Schiphol
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Opleiding en cursus
2004 – 2009

HBO Bouwkunde, Haagse Hogeschool te Den Haag
Afstudeerrichting Bouwtalent

1999 – 2004

HAVO, Visser ’t Hooft Lyceum te Leiden
Profiel Natuur en Gezondheid

2017

VCA-VOL, PBNA

2016

PRINCE2 Foundation, Capgemini

Bijzonderheden
Hobby’s

Voetbal, fietsen, wandelen, cultuur en natuurreizen.

Drive

Trots zijn op de uitdagingen die met een projectteam behaald worden om vervolgens met een glimlach
thuis te komen bij mijn gezin.

Selectie van projectreferenties
 TU Delft Teaching Lab
Aansturing van het ontwerpteam in de ontwikkeling van het ontwerp, deelgenomen aan projectgroep bijeenkomsten en
tijdens de uitvoering opgetreden als directievoerder. Tijdens het ontwerpproces zijn zowel de stuurgroep als de gebruikers
nadrukkelijk betrokken geweest bij de planvorming. De scope van het project betreft de algehele verbouwing, inclusief
cascoaanpassingen, alle installatietechniek, AV voorzieningen en het gehele inbouwpakket.
 TU Delft Bouwmanager verbouwing Fellowship
Het fellowship was initieel gebouwd als tijdelijke huisvesting. Vervolgens is er een plan ontwikkeld om hier een permanent
horecacentrum van te maken. De uitdaging hierbij was om de bestaande constructie van de containerbouw om te bouwen
naar een horecagelegenheid. Daarnaast is er een kwaliteitstoetsing uitgevoerd en zijn er regelmatig afstemmingen met
belanghebbenden geweest. Als bouwmanager was het doel om één aanspreekpunt binnen het project te hanteren.
 Projectleider Provincie Utrecht
Volledige projectleiding van de vervanging van de noodstroom installatie. Daarnaast verantwoordelijk voor het opstellen van
een PVA en het bestek en het begeleiden van aanbestedingen. Hierbij staat voorop het verzorgen van de interne
communicatie, organiseren en voorzitten van project overleggen en correcte afstemming met alle belanghebbenden.
 TU Delft Directievoerder gevelrenovatie CiTG
De ambitie van dit project was het renoveren van de gevel van CiTG zodat deze voor 10 jaar in stand gehouden kan worden.
De uitdaging hierbij was de omvang en het tijdsbestek, maar ook het onderwijs dat hier geen overlast van mocht
ondervinden.
 EY Amsterdam project manager
Projectmanagement, directievoering en budgetbewaking voor de realisatie van “Workplace of the Future” voor EY te
Amsterdam (Zuidas). Totaal 17.000 m2. Uitvoering in 4 fasen vanaf Q2 2016 t/m Q1 2017.
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