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“NIET ALLEEN DE EISEN, MAAR
OOK DE WENSEN VAN DE
GEBRUIKERS FACILITEREN.”
Tjeerd de Wijs

Naam
ing. T.J.F.H. (Tjeerd)
de Wijs

Functie
Huisvestingsregisseur

Geboortedatum
13 april 1965

Telefoonnummer
010 25 40 033

Mobiel
06 11 33 49 32

Mail
Wijs@kwkbv.nl

Profiel
Als partner van KWK heb ik ruim 25 jaar werkervaring als huisvestingsadviseur/facilitair manager
en procesmanager bij nieuwbouw-, renovatie- en verbouwingstrajecten in het maatschappelijk
vastgoed. Ik heb erg veel ervaring met hogescholen, universiteiten, onderzoeksinstituten,
gemeenten, ministeries en organisaties binnen de gezondheidszorg.
Door mijn ervaring met programmeren ben ik in staat om snel processen te doorgronden,
structuur aan te brengen en te ontzorgen. Ik weet vanuit mijn passie en plezier in het werk
mensen te verbinden, pas mijzelf snel aan en heb gevoel voor politieke verhoudingen. Ik ben
altijd gericht op het gezamenlijk met de opdrachtgever behalen van het gewenste resultaat en
succes.
Mijn facilitaire en huisvestingsachtergrond heeft mij geleerd begrijpelijk en gebruiksvriendelijk
te denken en te communiceren en draagvlak te creëren op alle niveaus. Ik kan goed luisteren en
doorvragen om de vraag achter de vraag helder te krijgen.

Competenties

Schoenmaat
44

 Verantwoordelijkheidsgevoel

 Betrouwbaar

 Ontzorger

 Proactief

 Gedreven

 Creatief

 Betrokken

 Communicatief

 Draagvlak creëren

 Vakkundig

Werkervaring
2008 - heden

Partner en Huisvestingsregisseur bij KWK te Rotterdam

2000 – 2008

Unitmanager Huisvestingsadvies & Facility Management bij RPS Advies- en
Ingenieursbureau BV. te Rotterdam

1990 – 2000
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Senior Project/Procesmanager Ingenieursbureau PRC BV (Arcadis) te Bodegraven
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Opleiding en cursus
2004

Post HBO Facilitair Management, Haagse Hogeschool te Den Haag

1984 - 1989

HTS Bouwkunde / Civiele Techniek, Haagse Hogeschool te Den Haag

1978 – 1984

VWO, Sint Stanislas College te Delft

2017

Directietraining Floreo

2016

Academie voor Integrale Menswetenschappen, SPSO te Huis Ter Heide

Bijzonderheden
Hobby’s

Reizen, bergwandelen, tuin onderhouden, bekijken van films/festivals, bezoeken van concerten,
organiseren van evenementen, organiseren van reizen voor verstandelijk en lichamelijk gehandicapten.

Drive

Begeleiden van organisaties naar en creëren van een toekomstbestendig, veilig, gezond, betaalbaar en
duurzaam huisvestingsconcept voor mensen die er iedere dag werken, leven en leren. Voor mij is het
ultieme resultaat bereikt als de huisvesting in positieve zin bijdraagt aan het resultaat van de organisatie.

Selectie van projectreferenties
 Ministerie OCW
Huisvestingsadviseur voor het begeleiden van traject TPAW (Tijd, Plaats- en Apparaat onafhankelijk Werken), implementatie
rekenmodel Werkplek Analyse (WPA), opstellen Programma van Eisen op basis van de Fysieke Werkomgeving Rijk (FWR) en
opstellen, implementeren, evalueren en beheren van werkconcepten voor de herhuisvesting van het Ministerie OCW in de
Hoftoren in Den Haag, het Nationaal Archief in Den Haag, de Inspectie van het Onderwijs in de Meern en de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed in Amersfoort.
 Inspectie van het Onderwijs
Als huisvestingsadviseur begeleiden van de Inspectie van het Onderwijs naar de nieuwe locatie in Utrecht. De analyses van de
werkprocessen vertalen in een Programma van Eisen en plan van aanpak en uitvoeren van quickscans (wet- en regelgeving,
facilitaire en huisvestingszaken en installaties) van twee mogelijke nieuwe locaties in Utrecht. Het houden van interviews,
workshops en “Pressure Cooker Sessies” voor de nieuwe huisvesting voor circa 450 medewerkers.
 Provincie Flevoland
Huisvestings- en facilitair adviseur en projectmanager voor de implementatie en realisatie van een nieuw huisvestingsconcept
voor het Provinciehuis in Lelystad. De opgave voor de Provincie Flevoland bestaat uit het beter aan laten sluiten van de
huisvesting en faciliteiten bij de Flevolandse manier van (samen)werken van de 500 medewerkers en de ambities op het
gebied van gastvrij & flexibel, duurzaam & circulair en groen & gezond. Slim facilitair en inkoop advies, een grote
medewerkerstevredenheid en gedragsafspraken staan hierbij centraal.
 Gemeente Harderwijk
Huisvestingsadviseur voor de renovatie van het bestaande stadhuis. Opstellen van het plan van aanpak en het functioneel,
ruimtelijk en technisch Programma van Eisen en vlekkenplan, die tezamen het fundament vormen voor een professioneel Huis
van de Stad. Een plek waar inwoners zich welkom voelen, dat duurzaam is in gebruik en verbruik van ruimte en middelen en
een comfortabele en gezonde omgeving biedt aan bezoekers, medewerkers en maatschappelijk partners.
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