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Naam 

ir. M.N.J. (Riny) Kort MBA 

Functie 

Partner & Sr. 

Projectmanager/adviseur 

Geboortedatum 

23 september 1971 

Telefoonnummer 

010 25 40 033 

Mobiel 

06 11 31 41 11 

Mail 

Kort@kwkbv.nl 

Schoenmaat 

41 

 

 

 

Profiel 
 

 

Ik ben één van de oprichters van KWK en heb als leidinggevende en proces- en projectmanager 

ruime ervaring opgedaan in het adviseren, aansturen en coördineren van 

(her)huisvestingsprojecten. Deze ervaring heb ik opgedaan in zowel het zakelijke als het 

maatschappelijke domein. 

 

Typerend voor mij is mijn klant- en resultaatgerichte werkwijze. Door frequente en heldere 

communicatie over uitgangspunten, doelen en resultaten stuur ik op het behalen van een hoge 

klanttevredenheid en een efficiënt verloop van projecten.  

Ik ben in staat om door gedegen voorbereiding en communicatie te zorgen voor een goede 

planvorming, hoge uitvoeringskwaliteit en een optimale beheersing van project- en 

uitvoeringsrisico’s. 

 

Binnen KWK ben ik naast het uitvoeren van projecten en directietaken ook verantwoordelijk 

voor innovatie. In dat kader houdt ik mij onder andere bezig met verbetering van 

budgetsoftware, toepassing van sensortechniek in gebouwen (hiervoor is een KWK innovatie lab 

ingericht) en verbetering van gezondheid in gebouwen. Voor het laatste ben ik in december 

2018 geaccrediteerd als WELL AP via het International Well Building Institute (IWBI). 

 

Competenties  

 

▪ Goede schriftelijke en communicatieve 

vaardigheden.  

▪ Coachen van (project)medewerkers. 

▪ Aansturen, begeleiden en motiveren van 

projectgroepen. 

▪ Verantwoordelijk en betrouwbaar. 

 

▪ Gevoel voor politieke verhoudingen en 

organisatiesensitief. 

▪ Coördineren, en prioriteren van projecten 

en rapporteren over status en voortgang.  

▪ Resultaat- en oplossingsgericht. 

▪ Flexibel en proactief.  

 

  

“IN MIJN PROJECTEN STAAN DE 

BEHOEFTEN VAN DE GEBUIKERS 

CENTRAAL”  

Riny Kort 
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Werkervaring 
 

  

2008 – heden Partner en Senior Projectmanager bij KWK te Rotterdam. 

2002 – 2008 Unitmanager Projectmanagement, Huisvestingsadvies & Facility Management en Senior Projectmanager 

bij RPS Advies- en Ingenieursbureau BV. Te Rotterdam. 

1998 – 2002 Projectmanager bij Kraan Consulting BV te Rotterdam. 

 

Opleiding en cursus  

  

2003 – 2005 Master of Business Administration, University of Phoenix te Rotterdam – titel MBA. 

1995 – 1998 Bouwmanagement en Vastgoedbeheer, TU Delft – titel ir./Msc. 

1990 – 1995 Bouwkunde, Hogeschool Midden-Brabant Tilburg – titel ing /Ba. 

 

2017 

 

International Well Building Standard – titel WELL AP. 

2016 Directietraining, Floreo (coaching onderdeel van het programma). 

2016 PRINCE2 Foundation, Capgemini. 

2015 

2008 

VCA VOL, Reed Business opleidingen. 

Managementtraining “voorbeeld en impact”, Krauthammer (coaching onderdeel van het programma). 

 

Bijzonderheden  

  

Software 

Hobby’s 

Interesses 

 

Vrije tijd 

Netwerken 

MS Office, Windows 365, MS project, Real Budgets, Planon, WPA. 

Lezen en reizen. 

Circulaire economie, Gezonde gebouwen, Smart building technologie, aanbestedings- en contractvormen, 

block chain, sensortechniek in gebouwen voor bezetting/benutting/comfort/services. 

Tennis (momenteel in voorbereiding voor NK), Padel, Fit 20, Hard lopen. 

Bouwstenen voor Sociaal en Rotterdamse Ondernemers Sociëteit (ROS). 

Drive 

 

Coaching 

Het samen met opdrachtgevers realiseren van functionele, gezonde huisvesting waarin medewerkers 

floreren.  

Middels trainingen bij Krauthammer en Floreo heb ik vaardigheden geleerd om medewerker en teamleden 

te coachen. Deze vaardigheden breng ik dagelijks in de praktijk in mijn opdrachten en bij KWK.  
 

 

Selectie van projectreferenties  

  

▪ Maart 2019 – heden: Gemeente Nieuwegein 

Naar aanleiding van een raadsbesluit om in de komende jaren alle scholen voor primair onderwijs en gymzalen te vernieuwen 

werk ik als projectleider aan het voorbereiden van een aantal. Dit betreft onder andere: 

• Realisatie van Kindcentra en sportvoorzieningen in de wijken Doorslag en Vreeswijk. 

• Inpassen van een hockeyvereniging op Sportpark Parkhout Zandveld. 

 

De werkzaamheden betreffen onder andere: 

• Begeleiden van stuur- en projectgroepen met vertegenwoordiging van de scholen. 
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• Begeleiden van stuur- en werkgroepen met vertegenwoordiging van voetbalverenigingen met als doel het realiseren van 

een nieuwe gezamenlijke voetbalaccommodatie voor 2 fuserende clubs. 

• Voorbereiden van besluitvorming in college en raad. 

• Bewaken van de kosten, kwaliteit en voortgang in de projecten. 

• Afstemming van de planvorming met afdelingen vastgoed, ruimtelijk domein, openbaar domein, financiën en sociaal 

domein. 

 

▪ Maart 2018 – april 2018: Uitbreiding Thomas More Hogeschool Rotterdam  

In 2015/16 heeft KWK onder UAV-GC het Thomas College uitgebreid t.b.v. een nieuwe Paboschool in Rotterdam. De uitbreiding 

betrof een ophoging van een bestaand gebouw waardoor ca 4.000 m2 werd toegevoegd. Het eindresultaat was een gebouw van 

3 bouwlagen rondom een buitenplaats.  

 

Door het groeiende aantal leerlingen heeft KWK begin 2018 onderzoek uitgevoerd naar verschillende scenario’s om extra 

klaslokalen te realiseren. Hierbij heeft het bestuur gekozen voor een scenario, waarbij door interne verbouwingen 4 extra 

lokalen konden worden toegevoegd en het “vullen” van de buitenplaats voor de realisatie van een auditorium op begane grond 

niveau, een huiskamer op de 1e verdiepingen een studielandschap op de 2e verdieping. Tevens is budget vrijgemaakt om de 

gebouwschil te verbeteren om het energieverbruik te verlagen en te kunnen voldoen aan een energielabel C. Aanvankelijk is 

op basis van een VO+ aanbesteed onder UAV-GC. Na gunning is echter besloten om door te gaan in een bouwteam omdat we op 

deze manier meer invloed kunnen uitoefenen op de kwaliteit en de bouwkosten.  

 

Uitgevoerde werkzaamheden zijn: 

- Scenarioanalyses 

- Voorbereiding besluitvorming in projectgroep, stuurgroep en bestuur. 

- Overleg met bevoegd gezag over gevel renovatie in verband met de status beschermd stadsgezicht. 

- Coördineren van een brandscan en bepalen van een optimaal bouwscenario om te voldoen aan wet- en regelgeving. 

- Organiseren en begeleiden ontwerpteamoverleg om te komen tot een VO+ en vraagspecificaties.  

- Selectie bouwteam. 

 

▪ Maart 2018 – januari 2019: Herhuisvesting Businessschool, Hogeschool Rotterdam 

Naar aanleiding van de brand in de Grenfelltoren in Londen liet Hogeschool Rotterdam de gevelbeplating van locatie Kralingse 

Zoom in Rotterdam testen. Uit het onderzoek kwam naar voren dat een deel van de gevelbeplating brandgevaarlijk was. 

Hierdoor werd met onmiddellijke ingang één gebouwdeel gesloten en werden 3.500 studenten en medewerkers tijdelijk 

gehuisvest in het WTC.    

 

Vanaf maart 2018 heb ik mij als projectleider/projectmanager ingezet om in een bestaande huurlocatie een nieuw 

onderkomen te realiseren voor de international Businessschool. De werkzaamheden bestonden onder andere uit: 

- Uitvoeren van een functionele en technische due diligence. 

- Overleg met het bevoegd gezag over wijziging bestemming (kantoor->schoolgebouw) 

- Bepalen van huisvestingsscenario’s en voorbereiding keuzes voor het bestuur.  

- Bepalen van de projectaanpak en inrichten van een projectorganisatie bestaande uit een stuurgroep, projectgroep en 

klankboordgroep. 

- Overleg met vertegenwoordiging van de onderwijsinstellingen om te komen tot een Programma van Eisen en wensen. 

- Vertaling van de eisen en wensen in indelingsplattegronden. 

- Het in overleg met installatieadviseur RHDHV uitwerken van werkomschrijvingen. 

- Begeleiding van de aanbesteding en gunning in verschillende percelen (bouwkundig, W- en E-installaties, AV, losse inventaris 

Catering). 

- Maken van afspraken met preferred suppliers voor facilitaire dienstverlening.  
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- Aansturen van het bouwteam 

- Sturing op alle beheer aspecten en verzorgen van maandelijkse statusrapportages.  

 

Als resultaat kon de locatie van ca. 7.000 m2 in september in gebruik worden genomen worden door 3.500 studenten, 

docenten en medewerkers. Daarna is gewerkt aan een upgrade van de entreehal, een koffiebar en realisatie van een nieuw 

restaurant en studielandschap. De werkzaamheden hiervoor zijn grotendeel in de kerstvakantie uitgevoerd en afgrond in 

januari 2019. 

 

▪ September 2018 – december 2018: Aanbesteding Strabrechtcollege in Geldrop 

In de periode september 2018 tot en met december 2018 heb ik als vervanger van een zieke collega gewerkt aan de 

aanbesteding van het Strabrechtcollege in Geldrop. Dit betreft een VO school van ca. 8.000 m2 die circulair en met 0 op de 

meter gebouwd zal gaan worden. Stefan Hoogland is voor KWK projectleider van dit project. In overleg met Stefan en 

inkoopmeesters heb ik gewerkt aan de selectie- en gunningsleidraad en was ik onderdeel van de beoordelingscommissie 

bestaande uit vertegenwoordiging van gemeente Geldrop, het Strabrechtcollege en KWK.  

 

▪ April 2014 – heden: Account- en projectmanagement TU Delft.  

- Heden: projectmanagement en directievoering bij realisatie van een lamineerruimte, chemicaliën opslag, 

(elektro)motortestruimte en accutestruimte in de DDreamhal. Deze voorzieningen zijn nodig voor het bouwen en testen van 

energiezuinige voortuigen zoals de Nuna.   

- Realisatie van activiteit gerelateerde kantoorhuisvesting voor onderwijs ondersteunende diensten. 

- Inpassingsstudie in faculteit CiTG op basis Rijkswerkpleknormering. 

- Programma van Eisen voor nieuwbouw faculteit Elektrochniek. 

- Strategische huisvestingsplannen voor faculteiten CiTG, IO, 3ME en gebouwen Stevin I, II, III. 

- Projectmanagement en directievoering bij realisatie teaching lab met flexibele ruimt indeling en state of the art gebouw- 

en AV techniek. 

- Projectmanagement en directievoering bij renovatie entree, restaurant en collegezalen faculteit lucht- en 

ruimtevaarttechniek. 

- Projectmanagement en directievoering bij realisatie van fysische en chemische laboratoria bij faculteit lucht- en 

ruimtevaarttechniek. 

- Projectmanagement en directievoering bij realisatie van een campus lunchfaciliteit “fellowship” voor 3 verschillende 

cateraars. 

- Projectmanagement en directievoering bij realisatie van laserlabs en lab voor proeven met zebravissen en muizen in de 

faculteit technische natuurwetenschappen. 

 

▪ Januari 2016 – januari 2018: Projectmanager realisatie kantoor Woningcorporatie de Goede Woning, Zoetermeer.  

- Vastgoedscan in Zoetermeer en onderhandeling aankoop pand.  

- Projectplan, Programma van Eisen, Budgetraming, Risicoanalyse. 

- Verkrijgen  

- Begeleiding projectgroep, werkgroepen, ontwerpteam, directievoering uitvoering. 

- Aanbesteding en begeleiding verbouwing en realisatie nieuwe kantoorinrichting en kantoorconcept (nieuwe werken). Totaal 

€ 3,2 mln. 

 

▪ Januari 2013 – augustus 2017: Proces- en Senior projectmanager “Workplace of the Future” voor EY (35.000 m2). 

- Vertaling van het Amerikaanse huisvestingsmodel conform wet- en regelgeving en Arbonormering naar een integraal 

Programma van Eisen en huisvestingsconcept voor de Nederlandse situatie.  

- Verantwoordelijk voor planvorming, organisatie en inrichting van processen of basis van het “Play Book”, een op Prince2 

gebaseerde wijze van EY om huisvestingsprojecten uit te voeren.  
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- Linking pin tussen landelijke stuurgroep, projectgroepen per locatie en verschillende werkgroepen (HR, ICT, 

werkplekconcept, FM, “social innovation teams”). 

- Verantwoordelijk voor selectie van adviseurs, ontwerpbegeleiding, aanbesteding en contractvorming met leveranciers. 

- Verantwoordelijk voor realisatie en verbouwing van kantoorhuisvesting/werkplekconcept bij EY Rotterdam, Groningen, 

Amsterdam, Leeuwarden en Utrecht. Totaal € 21 mln. 

 

▪ Oktober 2012 – april 2014: Interim manager/projectmanager voor JCI bij Shell te Amsterdam. 

- Optimalisatie en afstemming projectmanagementproces tussen JCI en Shell Real Estate 

- Lijnverantwoordelijkheid voor aansturing van 25 medewerkers en diverse leveranciers.  

- Verantwoordelijk voor uitvoering van € 20,5 mln. aan projecten. 

- Als projectmanager en directievoerder verantwoordelijk voor uitvoering van 5 projecten waaronder ATEX vriesinstallaties. 

 

▪ Augustus 2011 – September 2012: Projectmanager realisatie postsorteerlocaties Rotterdam, Roosendaal, Bleiswijk, 

PostNL (35.000 m2). 

- Opstellen projectplannen, budgetten en planningen. 

- Ontwerpmanagement, aanbesteding en begeleiding realisatie en in gebruik name. Totaal €22.5 mln. 

 

▪ Juni 2012 – September 2015: Procesmanager realisatie hoofdkantoor Plus Retail te Utrecht (6.000 m2).  

- Vastgoedscan en selectie pand 

- Onderhandelingen met eigenaar/ontwikkelaar 

- Realisatie en implementatie van hybride kantoorconcept.  

- Begeleiding project- en werkgroepen. 

- Spil in het web tussen organisatie Plus en ontwikkelaar en verantwoordelijk voor realisatie. Totaal € 6 mln. 

 

▪ September 2009 – juli 2011: Projectmanager realisatie hoofdkantoor TomTom te Amsterdam (7.500m2).  

- Realisatie en implementatie kantoorconcept gebaseerd op activiteit gerelateerd werken. 

- Opstellen plan van aanpak, budgetramingen, risicoanalyse en programma van eisen, selectie adviseurs. 

- Aansturen projectgroep, werkgroepen en ontwerpteam. 

- Aanbesteding en begeleiding realisatie, inclusief directievoering. Totaal € 8,7 mln. 

 

▪ September 2009 – juli 2010: Projectmanager realisatie kantoren voor Cap Gemini in Hoofddorp (2.000m2) en Amsterdam 

(10.000m2).  

- Projectplan, programma van eisen en investeringskostenraming. 

- Begeleiden ontwerp- en bouwteam. 

- Als projectmanager/directievoerder verantwoordelijk voor realisatie en implementatie van kantoorconcept op basis van het 

nieuwe werken. 

 

▪ Januari 2003 – februari 2009: Projectmanager realisatie nieuw hoofdkantoor voor Ernst & Young Amsterdam  

(27.000 m2).  

- Vanaf initiatief tot en met realisatie en ingebruikname als projectmanager/directievoerder verantwoordelijk voor het 

gehele project. 

- Projectplan, Programma van Eisen. 

- Linking pin tussen stuurgroep, projectgroep, werkgroepen, ontwerpteam en bouwoverleg. 

- Verantwoordelijk voor ontwerp, aanbesteding en realisatie. Totaal € 38,7 mln. 

 

▪ Februari 2003 – maart 2004: Projectmanager realisatie nieuw hoofdkantoor voor Numico in WTC te Schiphol (8.500 m2).  

- Projectplan, Programma van Eisen, inrichting projectorganisatie. 
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- Spin in het web tussen interne projectorganisatie, medewerkers Kraan Consulting en uitvoerende partijen. 

- Verantwoordelijk voor kantoorconcept, ontwerpbegeleiding, aanbesteding en realisatie. Totaal € 21 mln. 

 

 


