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CURRICULUM VITAE 

NIELS VAN OOSTERBOSCH 

 

Naam 

N.A.F.M. (Niels) van 

Oosterbosch BSc 

Functie 

Huisvestingsregisseur 

Geboortedatum 

18 november 1994 

Telefoonnummer 

010 25 40 033 

Mobiel 

06 48 35 75 21 

Mail 

Oosterbosch@kwkbv.nl 

Schoenmaat 

40 

 

 

 

Profiel 
 

 

Ik ben een gemotiveerde junior projectmanager / huisvestingsadviseur. Ik ben erg leergierig en 

ambitieus en sta open om allerlei werkzaamheden op te pakken binnen de projecten.  

 

Typerend voor mijn werkwijze is het streven naar tevredenheid van alle betrokkenen bij de 

projecten en het in goed teamverband samenwerken en communiceren met mijn medior of 

senior collega’s. Door mijn architectuur achtergrond kan ik kritisch meedenken in de 

ontwerpfase. Mijn kracht ligt in de uitvoeringsfase waarin ik doorpak en helder communiceer 

naar alle partijen om zo tot een goed eindresultaat te komen.   

 

Een greep uit de werkzaamheden waaraan ik werk binnen de projecten zijn, planningen, goede 

kostenraming en beheersing, duidelijke verslaglegging, heldere afspraken en correct tekenwerk. 

 

Ik ben in staat om binnen de mogelijkheden van het project en onder begeleiding van een medior 

of senior als junior te groeien en meer naar mij toe te trekken gedurende het proces. 

Competenties  

 

 Stressbestendig 

 Proactief 

 Groot doorzettingsvermogen 

 Teamplayer 

 Staat open voor andere visies 

 Betrouwbaar 

 Neemt verantwoordelijkheid 

 Leergierig 

 Enthousiast en positief 

 Communicatief 

 Ambitieus 

Werkervaring  

 

2016 - heden Huisvestingsregisseur bij KWK te Rotterdam 

 

 

2015 

2015 

CAD-tekenaar bij KWK te Rotterdam 

Digitaal tekenaar bij Architectenbureau Aerlant Cloïn BNA te Bergen op Zoom 

  

“DE TOUWTJES IN HANDEN 
NEMEN, DE EINDJES AAN 
ELKAAR KNOPEN EN DE 

KNOPEN DOORHAKKEN.” 

Niels van Oosterbosch 
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Opleiding  

  

2013 – Heden Bouwkunde, Technische Universiteit Eindhoven 

Richting: Architectuur 

2007 - 2013 VWO, RSG ’t Rijks te Bergen op Zoom 

 Technasium: Masterproef afgerond in opdracht van Ro&Ad Architecten te Bergen op Zoom 

 

Bijzonderheden  

  

Hobby’s Rugby, auto’s en motoren, wintersport, architectuur. 

Drive Mezelf elke dag weer inzetten voor en verplaatsen in de opdrachtgever/gebruiker, om succes voor hen te 

garanderen. 

 

Selectie van projectreferenties  

  

 De Goede Woning Zoetermeer 

Projectmanagement en huisvestingsadvies voor het herhuisvestingsproject van woningcorporatie De Goede Woning te 

Zoetermeer. Tijdens het project is door middel van een businesscase gekozen om een nieuw pand aan te kopen waarna er 

gestart is met het ontwerp van een nieuw inbouwpakket en de implementatie van het nieuwe werken.  

 

 Het Nationaal Archief Den Haag 

Projectmanagement en huisvestingsadvies voor de verbouwing van de kantoorruimte Nationaal Archief. Het project behelst 

het upgraden van de kantoorverdiepingen door het realiseren van ankerpunten en het toevoegen van concentratieplekken en 

overlegruimten.  

 

 De Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie Den Haag 

Projectmanagement en huisvestingsadvies voor het herhuisvestingsproject van de Adviesraad voor wetenschap, technologie 

en innovatie te Den Haag. De AWTi is verhuisd van een eigen pand naar het Nationaal Archief gelegen aan het Prins Willem-

Alexanderhof te Den Haag. Voorafgaand aan deze verhuizing is de gehele kantoorvloer geheel verbouwd en vernieuwd.  

 

 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 

Projectmedewerker tijdens het fusieproject meldkamer Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en Veiligheidsregio Zuid-

Holland Zuid ter ondersteuning van de facilitair manager. 

 

 


