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PROFIEL                  

Ik ben een bouwkundige, en sr. projectmanager met ruim 30 jaar ervaring in het ‘managen’ van 

(bouw)processen binnen 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, hogescholen en de laatste jaren vooral 

universiteiten en onderzoeksinstituten. 

 

Mijn persoonlijke doelstelling is het creëren van een goed functionerend en samenwerkend 

projectteam, voorwaardelijk voor succesvol projectmanagement. Om de vaak harde doelstellingen te 

realiseren, zijn motivatie, deskundigheid en wederzijds respect bepalende factoren binnen het team. 

Gerichte samenwerking dus met oog voor de diversiteit aan belangen op uiteenlopende niveaus. Als 

projectmanager beschik ik over een goed ontwikkelde intuïtie, heb ik oog voor uiteenlopende 

belangen en overzie ik hiërarchische en politieke verhoudingen.  

 

Ik ben serieus, weloverwogen en beschik over een natuurlijke interesse in mensen. Ik behoud in alle 

situaties de rust en het overzicht en onderscheid mij door het creëren van draagvlak, het voorkomen 

van impasses en het kunnen managen van meerdere projecten tegelijkertijd met gevoel voor 

persoonlijke verhoudingen. 

 

COMPETENTIES                

• Overtuigend 

• Communicatief 

• Betrouwbaar 

• Gemotiveerd 

• Betrokken 

• Optimist en realist 

• Creatief 

• Probleemoplossend 

• Daadkrachtig 

• Delegeren  

 

WERKERVARING                 

2017 – heden   Huisvestingsregisseur bij KWK te Rotterdam 

2009 – 2017  Senior Projectmanager bij RPS Advies- en Ingenieursbureau BV. te Rotterdam 

ing. M.R. (Marco) Mud  

Huisvestingsregisseur 

06 51 17 05 32 

mud@kwkbv.nl 

19 september 1964 

 

“Als je gelooft dat je het kan, ben je al halverwege.” 
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2007 – 2008 Business Unit Manager Bouwmanagement bij KVMC Installatieadviesbureau te 

Dordrecht 

2000 – 2007  Projectmanager bij Stevens van Dijck te Zoetermeer 

1996 – 2000  Partner Architectenbureau 3TO te Den Haag 

 

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 

2005    Cursus vaardigheden coaching 

2004   Cursus commerciële vaardigheden 

2003   Cursus communicatie vaardigheden 

 

BIJZONDERHEDEN                    

Hobby’s  Fietsen, film, klussen, gezin 

Drive Persoonlijk interactie vanuit authenticiteit, objectiviteit en transparantie 

gericht op samenwerking, kennisdeling en wederzijds respect. Daarmee kan 

elke uitdaging hoe groot ook tot een goed einde worden gebracht. 

Kennis MS project, MS office  

 

PROJECTREFERENTIES                 

• TNO Portfoliomanagement 

De opdracht voor TNO in de rol van portfoliomanager betreft het expliciet behartigen van en 

rapporteren over vastgestelde projecten (portfolio) naar de RvB TNO en de RDO. Het zorgdragen 

voor heldere en tijdige afstemming t.a.v. bestuurlijke besluitvorming i.a.m. de corporate staven 

en voor periodiek inzicht in de voortgang en onderlinge afhankelijkheden binnen het portfolio. 

Met als doel het managen van (financiële) risico’s ter voorkoming van verrassingen op bestuurlijk 

niveau. 

 

• TNO renovatie en vernieuwbouw Solar lab Petten 

De opdracht voor TNO betreft het gemandateerd opdrachtgeverschap tijdens de ontwerp-, 

aanbestedings-/contract- en realisatiefase voor de renovatie (gebouw 29) en vernieuwbouw 

(gebouw 42) van de bestaande testfaciliteiten voor de afdeling SE (Solar Energy) waar onderzoek 

verricht wordt naar benutting van zonne-energie. 

Het beoogde doel van de ingreep is: bundeling van productie en verbetering van werkprocessen 

met gebruik van bestaande faciliteiten (vastgoed) en minimalisering van leegstand. 
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Het project is uitgewerkt in BIM en niet-openbaar Europees Aanbesteed. Het project wordt 

gesubsidieerd door de Provincie Noord-Holland in het kader van de Energy & Heath campus 

ontwikkeling. 

 

• TNO nieuwbouw en renovatie Ypenburg 

De opdracht voor TNO betreft het projectmanagement van ontwerp- en aanbestedingsfase en 

het gemandateerd opdrachtgeverschap tijdens de realisatiefase voor het realiseren van nieuwe 

onderzoekfaciliteiten, renoveren van bestaande onderzoekfaciliteiten en modificatie/uitbreiding 

van de infrastructuur op de locatie Ypenburg (Ypenburgse Boslaan 2, te Den Haag) voor het 

Werkveld Bescherming, Munitie en Wapens (BMW). 

Het project is uitgewerkt in BIM op basis van een PvE in briefbuilder. De 

aanbestedingsprocedures en projectorganisatie was aan strikte voorwaarden gebonden en aan 

security eisen onderworpen omdat het een verboden plaats betreft waar defensie onderzoek 

plaatsvindt. Om die reden mag er ook weinig over het project gecommuniceerd worden.  

De omvang van het project is 11.500 m2 bvo verdeeld over zes bouwdelen variërend van 

opslagbunkers, kantoren en lab faciliteiten (ca. 5700 m2) tot voorzieningen voor facilitaire 

ondersteunende diensten en complexe techniek (allen nieuwbouw). Een deel van het bestaand 

gebouw voor ballistisch onderzoek (ca. 1.730 m² bvo) is in fasen gerenoveerd zonder 

onderbreking van het primaire onderzoeksproces. De huidige terreininfrastructuur is 

gemodificeerd en uitgebreid. Dit betreft onder meer: terreinverhardingen, verdeelstations, 

kabels en Leidingen en safety en security voorzieningen in de meest brede betekenis.  

 

• Stichting Deltares, diverse projecten campus Delft   

De opdracht voor Stichting Deltares betreft (Her)huisvestingsadvies, projectmanagement en 

directievoering. Vanaf 2009 zijn verschillende projecten op het campusterrein in nauwe 

samenwerking met de opdrachtgever van initiatief tot nazorg gemanaged en begeleid. Daarbij 

zijn alle facetten van het bouwproces stap voor stap doorlopen. In diverse situaties zijn 

verbouwingen in ‘on-going’ situatie uitgevoerd wat veel vraagt van de projectorganisatie, 

ondersteunende diensten, medewerkers en uitvoerende partijen. De onderstaande projecten 

zijn uitgevoerd:  

▪ Nieuwbouw kantoor, inclusief vergadercentrum/theater (paviljoen); 5500 m2 

▪ Ontwikkelen en realisatie nieuwe toegangsbrug tot campusterrein; 

▪ 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 
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• MBORijnland verbouw 

Projectmanager verbouw Lammerschans, 11.000 m2, 11 verdiepingen. 

Het in bouwteam realiseren van een grootschalige verbouwing van Lammerschans, betaplein 18 

in Leiden. De opdracht betreft bouwkostenmanagement, bouwprojectmanagement en 

uitvoeringsbegeleiding. 

 

Bijzondere omstandigheid is dat het primaire onderwijsproces zonder onderbrekingen heeft 

kunnen door functioneren tijdens de verbouwingswerkzaamheden. Grote delen konden 

daardoor uitsluitend in de relatief korte vakanties verbouwd worden. Belangrijke succesfactoren 

zijn geweest een grondige voorbereiding, uitgekiende fasering en helder schuifplan, een 

nauwgezette afstemming met alle projectbetrokkenen en het onderwijs, het voorkomen van 

overlast en onveilige situaties voor studenten en docenten en het nauwgezet aansturen en 

beheersen van alle processen rondom de realisatie d.m.v. beheers- en werkplannen.  

 

• 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. 

 


