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“GEZONDE EN FUNCTIONELE HUISVESTING
DRAAGT BIJ AAN DE TEVREDENHEID VAN
MEDEWERKERS EN PRODUCTIVITEIT.”
Riny Kort

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

Functie
Partner &
Huisvestingsregisseur

Geboortedatum
23 september 1971

Telefoonnummer
010 25 40 033

Mobiel
06 11 31 41 11

Profiel
Als een van de oprichters van KWK en als unitmanager en ad interim lijnmanager heb ik veel
ervaring in de aansturing van projectmanagers en adviseurs. Daarnaast ben ik als
proces/projectmanager betrokken bij de uitvoering van programma’s en grote projecten.
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.
Veel van de projecten die door mij zijn begeleid kenmerken zich door strakke planningen en het
beperken van overlast voor de gebruiker. Ik ben in staat om door goede voorbereiding en
communicatie te zorgen voor een hoge uitvoeringskwaliteit en een optimale beheersing van
project- en uitvoeringsrisico’s.

Competenties

Mail
Kort@kwkbv.nl

Schoenmaat
41

 Communicatief

 Gevoel voor politieke verhoudingen

 Verantwoordelijk en betrouwbaar

 Goed gevoel voor financieel

 Gedreven en vasthoudend
 Geen woorden maar daden
 Proactief

beheer/budgetbewaking
 Op een juiste manier doorgaan tot er
resultaat bereikt is

 Zelfstandig

Werkervaring
2008 - heden

Partner en Huisvestingsregisseur bij KWK te Rotterdam

2002 – 2008

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

1998 – 2002
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Projectmanager bij RPS Advies- en Ingenieursbureau BV. te Rotterdam
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Opleiding en cursus
2003 – 2005

Master of Business Administration, University of Phoenix te Rotterdam

1995 – 1998

Bouwmanagement en Vastgoedbeheer, TU Delft

1990 – 1995

Bouwkunde, Hogeschool Midden-Brabant Tilburg

2016

Directietraining, Floreo

2016

PRINCE2 Foundation, Capgemini

2015

VCA VOL, Reed Business opleidingen

Bijzonderheden
Hobby’s

Lezen, verre reizen, tennis, squash.

Drive

Het samen met opdrachtgevers realiseren van functionele, gezonde huisvesting waar medewerkers floreren.

Selectie van projectreferenties
 Proces- en projectmanagement EY
Programma van Eisen voor realisatie van een nieuw kantoorconcept genaamd ‘Workplace of the Future’. Project- en
procesmanagement voor de uitrol en realisatie in diverse kantoren van EY (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven).
 Account- en projectmanagement raamcontract TU Delft
Extern projectmanagement voor de realisatie van diverse projecten op de campus van de TU Delft. Zoals de renovatie van de
faculteit Lucht & Ruimtevaart (L&R), realisatie chemisch en fysisch lab L&R, realisatie horecagelegenheden Kluyverpark,
realisatie diverse labs faculteit Technische Natuurwetenschappen, etc.
 Interimmanager afdeling projecten voor Johnson Controls bij Shell in Amsterdam
Als lijnmanager verantwoordelijk voor de aansturing van een team van 25 personen bestaande uit projectmanagers,
projectcoördinatoren en ingehuurd personeel. Door dit team werden 130 projecten uitgevoerd. Rode draad in deze interimopdracht bestond uit het verbeteren van de communicatie met de opdrachtgever en interne klanten. Tevens is veel aandacht
besteed aan het verbeteren van de projectbeheersing op de aspecten geld, tijd, kwaliteit, organisatie en
stakeholdermanagement.
 Ombouw en inrichting van centrale voorbereidingslocaties (CVL) voor POSTNL
Projectmanagement voor de realisatie van centrale voorbereidingslocaties in Bleiswijk, Rotterdam en Roosendaal. Totaal
circa 50.000 m² BVO.
 Projectmanagement en huisvestingsadvies huurdersvoorzieningen
Realisatie van nieuwe kantooromgevingen voor onder andere TomTom te Amsterdam, Plus Retail te Utrecht, John de Mol
Producties te Hilversum, Cap Gemini te Voorburg en Amsterdam.
 Projectmanagement voor gemeente Breda
Realisatie van uitbreiding Rath Verlegh Stadion van NAC Breda en basisschool de Zandberg te Breda.
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