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Naam 

ir. C.W. (Wouter) Boon 

Functie 

Huisvestingsregisseur 

Geboortedatum 

28 november 1977 

Telefoonnummer 

010 25 40 033 

Mobiel 

06 11 12 20 38 

Mail 

Boon@kwkbv.nl 

Schoenmaat 

47 

 

 

 

Profiel 
 

 

Als projectmanager ben ik erg betrokken bij de mensen achter het project. Dit zijn uiteraard de 

opdrachtgevers, de adviseurs en de opdrachtnemers, maar niet in de laatste plaats de 

gebruikers. Juist zij zullen na mijn vertrek nog jaren met het resultaat moeten werken, dus 

aandacht voor hun eisen en wensen tijdens het project is een ‘must’.  

Het liefst ben ik daarom bij de gebruiker op kantoor te vinden, omdat het daar uiteindelijk 

gebeurt.  

 

Competenties  

 

▪ Energiek 

▪ Enthousiast 

▪ ‘Aanpakken’-mentaliteit 

▪ Optimistisch 

▪ Teamspeler 

 

 

Werkervaring  

 

2017 – heden 

2016 – 2017 

2015 – 2016 

2008 - 2015 

2003 - 2008 

Huisvestingsregisseur bij KWK te Rotterdam 

Senior Projectmanager/Programmamanager bij Sodexo Hard FM Schiphol te 

Amsterdam 

Senior Projectmanager bij Diepenhorst, De Vos & Partners te Den Haag 

Senior Projectmanager bij RPS advies- en ingenieursbureau bv te Rotterdam 

Projectmanager bij RPS Kraan bv te Rotterdam 

   

Opleiding  

  

1996 – 2003 Bouwkunde, TU Delft 

Afstudeerrichting Bouwmanagement & Vastgoedbeheer 

  

“IK VIND HET PRACHTIG OM TE ZIEN 

HOE OPDRACHTGEVERS TIJDENS ONZE 

SAMENWERKING GROEIEN IN HUN ROL.”  

Wouter Boon 
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1990 - 1996 Atheneum, Comenius College te Capelle aan den IJssel 

  

2014 PRINCE2 Foundation, EST09 

2008 Schriftelijke Leergang Bouwrecht 

2007 VCA-VOL, PNBA 

Bijzonderheden  

  

2017 - heden Lid Curatorium Comenius College 

2015 - heden 

 

Hobby’s 

Drive 

Gastdocent TU Delft  

 

Hardlopen/trailrunnen, zwemmen, fietsen, wintersport, Engelse fictie, koken voor vrienden en familie. 

Het maximale uit projecten halen. 
 

 

Selectie van projectreferenties  

  

▪ Projectmanager nieuwbouw Strabrecht College Geldrop-Mierlo 

Het Strabrecht College is een middelbare school voor Mavo, Havo en VWO in Geldrop-Mierlo. Het schoolgebouw voldoet niet 

meer aan de huidige maatstaven voor een goed onderwijsgebouw. De nieuwbouw heeft een zeer hoge duurzaamheidsambitie, 

waaronder Nul-Op-de-Meter (NOM), een GPR-score van minimaal 9,5 en uiteraard Frisse Scholen Klasse B. Op dit moment 

bevindt het project zich in de gunningsfase van de aannemersselectie. De gekozen contractvorm is UAV-GC (Engineer&Build). 

De verwachte oplevering is in juli 2020.  

 

▪ Projectmanager renovatie Oscar Romeroschool Rotterdam 

De Oscar Romeroschool is een basisschool in Rotterdam Crooswijk. De renovatie betreft in grote lijnen het vervangen en 

isoleren van de dakbedekking, het aanpassen van de E- en W-installaties, het functioneel herindelen van de school en de 

bijbehorende buitenruimte en het realiseren van een nieuwe hoofdentree met vide. Door deze aanpassingen zal de Oscar 

Romeroschool voldoen aan de eisen voor Frisse Scholen, klasse B.   

 

▪ Projectmanager verbouwing kantoorverdiepingen Nationaal Archief Den Haag 

Het Nationaal Archief, als onderdeel van het Ministerie OCW, wil de huidige kantoorhuisvesting aanpassen aan er aansluiting 

plaatsvindt op de Rijks brede masterplannen. Hiervoor is een passend interieurontwerp gemaakt dat in bouwteamverband 

nader is uitgewerkt. De uitvoering van het project vindt plaats in een in gebruik zijnde kantoorsituatie, waarbij middels 

schuifplannen telkens betreffende verdieping wordt verbouwd. 

 

▪ Projectmanager nieuwe huisvesting Woningstichting De Goede Woning Zoetermeer 

De Goede Woning heeft KWK verzocht adviesdiensten en projectmanagement werkzaamheden uit te voeren voor de 

herhuisvesting van de nieuwe huisvesting. Hierbij is gekozen voor een nieuw, bestaand kantoor aan de Maria Montessorilaan 

in Zoetermeer. Het ontwerp omvat naast een compleet nieuw interieur met alle benodigde installatieaanpassingen tevens 

het realiseren van twee vides met trappen. 

 

 


