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Naam
ing. M.R. (Marco) Mud

Functie
Huisvestingsregisseur

Geboortedatum
19 september 1964

Telefoonnummer
010 25 40 033

Mobiel
06 51 17 05 32

Mail
Mud@kwkbv.nl

Schoenmaat

Profiel
Als bouwkundige, architect en projectmanager heb ik ruim 27 jaar ervaring in het ‘managen’ van
(bouw)processen binnen complexe en minder complexe bouwopgaven. Van business casestudies in
het prille begin van een mogelijk project tot en met de nazorg. Binnen uiteenlopende sectoren van
commerciële instellingen tot non-profit organisaties, overheden, universiteiten, hogescholen en
onderzoeksinstituten.
Persoonlijke doelstelling is betrokkenen op een efficiënte, oplossingsgerichte en respectvolle wijze
laten samenwerken binnen de vooraf gestelde kaders en doelstellingen. Gerichte samenwerking met
oog voor de diversiteit aan belangen op verschillende niveaus.
Ik ben serieus en handel weloverwogen. Vanuit een natuurlijke interesse in mensen ben ik in staat
om in voorkomende situaties de rust en het overzicht te behouden en draagvlak te creëren. Het
voorkomen van impasses en het kunnen managen van meerdere projecten tegelijkertijd met gevoel
voor persoonlijke verhoudingen is mij op het lijf geschreven.

Competenties

45
 Overtuigend

 Betrouwbaar

 Communicatief

 Creatief

 Betrokken

 Probleemoplossend

 Gemotiveerd

 Daadkrachtig

Werkervaring
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2017 - heden

Huisvestingsregisseur bij KWK te Rotterdam

2009 – 2017

Senior Projectmanager bij RPS Advies- en Ingenieursbureau BV. te Rotterdam

2007 – 2008

Business Unit Manager Bouwmanagement bij KVMC Installatieadviesbureau

2000 – 2007

Projectmanager bij Stevens van Dijck te Zoetermeer
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Opleiding en cursus
1996 – 2001

Architectuur, Academie van Bouwkunsten te Rotterdam

1990 - 1996

Academie van Bouwkunsten te Amsterdam

1985 - 1989

Bouwkunde, Hoge Technische School voor Bouwkunde te Den Haag

2015

PRINCE2 Foundation

Bijzonderheden
Hobby’s

Fietsen, films, klussen, gezin.

Drive

Persoonlijk interactie vanuit authenticiteit, objectiviteit en transparantie gericht op samenwerking,
kennisdeling met wederzijds respect. Daarmee kan elke uitdaging hoe groot ook tot een goed einde
worden gebracht.

Selectie van projectreferenties
 TNO nieuwbouw en renovatie Ypenburg
De opdracht voor TNO betreft het projectmanagement van ontwerp- en aanbestedingsfase voor het realiseren van nieuwe
huisvesting, renoveren van bestaande huisvesting en aanpassing/uitbreiding van de infrastructuur op de locatie Ypenburg
voor het Werkveld Bescherming, Munitie en Wapens (BMW). Alsmede de realisatie in de rol van G-OG.
 Stichting Deltares, diverse projecten campus Delft
- De opdracht voor Stichting Deltares betreft herhuisvestingsadvies, projectmanagement en directievoering. Vanaf 2009
zijn/worden verschillende nog komende, lopende en afgeronde projecten op het campusterrein gemanaged
- Nieuwbouw kantoor, inclusief vergadercentrum/theater (paviljoen); 5500 m2
- Ontwikkelen en realisatie nieuwe toegangsbrug; afgerond
- Renoveren en uitbreiden bedrijfsrestaurant, keuken en vergadercentrum; 1950 m2
- Herontwikkeling/renovatie Gotenhal tot GEO onderzoek faciliteit (labs en kantoren); 4400 m2
- Ontwikkeling en realisatie Deltaflume; kostenbewaking
- Renovatie kantoor Zoutstate; 3000 m2
- Herbestemming/renovatie magazijn en werkplaatsen 1500 m2
- Realisatie nieuwe datacentrum 1500 m2
 ASR Vastgoed Vermogensbeheer
Herinrichting en revitalisatie Waagblok Leiden gelegen in het hart van de historische Leidse binnenstad is een gezamenlijke
herontwikkeling van ASR Vastgoed Vermogensbeheer, Provast en V&D. Het betreft 19.000 m2.
ASR wordt ondersteund door het in alle opzichten behartigen van de belangen van ASR binnen de overeengekomen kaders van
de herontwikkeling, voor zover (ontwerp) technisch van aard. Het betreft het signaleren en adresseren van (ontwerp)
technische aspecten op alle denkbare niveaus binnen het project.
 Gemeente Hoogvliet
Opstellen ruimtelijk en functioneel programma van eisen ten behoeve van nieuw kantoorconcept stadsdeelkantoor Hoogvliet.
Het PvE is tot stand gekomen door het afnemen van interviews met sleutelfunctionarissen binnen het stadsdeel.
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