CURRICULUM VITAE
TEUN TER VOERT
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Naam
A.B. (Teun) ter Voert

Functie
Huisvestingsregisseur

Geboortedatum
21 maart 1967

Telefoonnummer
010 25 40 033

Mobiel
06 18 74 72 04

Mail
Tervoert@kwkbv.nl

Profiel
Mijn specialisme ligt in projecten op het snijvlak van huisvesting en facility management in
voornamelijk de zakelijke dienstverlening, overheden en onderwijs. Mijn jarenlange ervaring heb
ik opgebouwd als facility manager (verantwoordelijk voor grote eigen locaties) én als
adviseur/projectmanager voor externe opdrachtgevers. Altijd werkzaam aan de klantzijde, dus
voor opdrachtgevers en gebruikersgroepen in projecten. Ik voel mij het beste thuis in complexe
(ver)bouw-, inrichtings- en verhuisprojecten.
Ik werk veelal voor organisaties in een veranderingsproces. Mijn expertise is om de
organisatorische wensen en doelen te vertalen naar een PvE of projectplan. Daar ontwikkel ik
haalbare voorstellen of ontwerpen bij (of ik laat deze ontwikkelen) en vervolgens stuur ik de
uitvoering aan.
Vakinhoudelijk ben ik breed georiënteerd en ga ik gemakkelijk om met vele disciplines en met
heel uiteenlopende mensen. Ik ben gewend om een centrale rol te vervullen en om de verbinding
te maken tussen opdrachtgever, gebruikersvertegenwoordigers en uitvoeringsteams.

Schoenmaat
43

Competenties
 Verantwoordelijk

 Resultaatgericht

 Verbinder

 Inlevingsvermogen

 Communicatief sterk

 Zelfstandig

 Pragmatisch

 Integer

Werkervaring
2018 - heden
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2018 – heden

Projectmanager herhuisvesting bij Dirkzwager advocaten en notarissen te
Arnhem

2017 – heden

Projectcoördinator dienst Werk & Inkomen (a.i.) bij Gemeente Rotterdam

2016 – 2017

Facility coördinator (a.i.) bij Rhenus Contract Logistics te Eindhoven

2016 – 2017

Coördinator facility management (a.i.) bij het CAK, te Den Haag

2007 – 2015

Senior projectmanager facilitair en huisvesting bij RPS advies- en
ingenieursbureau BV te Delft

2004 – 2007

Facility manager bij de Brauw Blackstone Westbroek NV te Amsterdam

1999 – 2004

Facility manager bij Ernst & Young te Utrecht

1991 – 1999

Projectmanager bij Into BV te Amsterdam

Opleiding en trainingen
1985 – 1988

HEAO CE

1980 - 1985

VWO
Trainingen facility management
Trainingen werkplekconcepten en inrichting, afbouw- en installatietechniek
Training Ergo Coach, Achmea Arbo
Training contractmanagement, inkoop en onderhandelen
Training De Winnende Offerte, Intrimotiv
Training NEN 2767, methodiek conditiemeting van gebouwen
Basisopleiding BHV en cursus Hoofd BHV

Bijzonderheden
Hobby’s

Architectuur, interieur, klassieke en “youngtimer”-auto’s en stadswandelingen.

Drive

Trots op zichtbaar resultaat in projecten, bereikt op een manier die de gebruikers het beste ondersteunt.

Selectie van projectreferenties
 Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus School of Law
Projectmanager bij de verhuizing van de faculteit rechten (ESL) naar tijdelijke huisvesting. Gelijktijdig liep de
overgang naar een efficiënter en flexibeler ruimtegebruik, onderdeel van het masterplan “Campus in ontwikkeling”.
Lid van de stuurgroep en verantwoordelijk voor de algehele projectplanning en projectcoördinatie.
 RPS Rotterdam en Delft
Projectmanager voor verhuizing van Huisvesting & Vastgoed en de overgang naar een modern, flexibel
werkplekconcept. Aansturing gebruikersoverleg, projectmanagement verbouwing en inrichting,
managementrapportages over planningen, voortgang en financiën en contractonderhandelingen over huur en
opleververplichtingen.

2 van 3| Teun ter Voert

CURRICULUM VITAE
TEUN TER VOERT
 Gemeente Rotterdam
Projectmanager brandveiligheidsmaatregelen voor twee grote schoolgebouwen. Vertaling van bouwtechnische
gebreken uit inspectieresultaten naar werkomschrijvingen en aanbestedingsdocumenten. Verzorgen van de
aanbestedingsprocedure, offertevergelijking en -beoordeling.
 Adviseur Rijkswaterstaat Utrecht
Adviseur bij de aanbesteding van een onderhoudsproject op locaties door heel Nederland. Vertaling van
inspectiegegevens naar werkomschrijvingen en aanbestedingsdocumenten. Lid van het beoordelingsteam bij de
aanbesteding. Aansturen van de opstart bij uitvoering, beoordeling en afhandeling van meer- en minderwerken.
Uitvoering terwijl objecten in gebruik bleven, focus op veiligheid, voorkomen van hinder en overlast, en maximale
tevredenheid.
 Gemeente Rotterdam, Campus Hoogvliet
Facilitair adviseur bij de ingebruikname en opstartfase van het sportgebouw, theatergebouw en parkeergarage op de
onderwijscampus. Focus op veiligheid en het organiseren van facilitaire zaken. Procedure gebruiksmeldingen laten
verzorgen. Ondersteuning locatiebeheerders en afstemming met de facilitaire serviceorganisatie en inkoop.
 Gemeente Houten
Adviseur bij herindeling gemeentekantoor en invoering flexibel werkplekconcept. Vertaling van cijfermatige
organisatieveranderingen naar uitvoeringsplan voor de nieuwe situatie. Rekening houdend met gevoeligheden
rondom (personele) reorganisatie, inkrimping van m²'s en budgetbeperkingen. Met de opdrachtgever twee
informatieve klantbijeenkomsten georganiseerd voor andere gemeenten.
 Rhenus Contract Logistics
Projectmanager voor alle facilitaire voorzieningen, installaties en inrichting in een nieuwbouw distributiecentrum
met kantoren, totaal 58.000 m². Planning, uitvoering en budgetbewaking voor de integrale realisatie. Aansturing van
facilities en inkoop.
 Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Projectmanager bij implementatie flexibel kantoorconcept, samenvoegen van 4 vestigingen in 1 nieuw kantoor. Lid
projectgroep bij de aanbesteding kantoormeubilair.
Verhuismanager; aansturing van afdelingscoördinatoren en het informatieproces.
 Dirkzwager advocaten en notarissen
Huisvestingsadviseur en projectmanager bij de bouw en inrichting van een nieuw advocatenkantoor. Aanbesteding
interieurarchitect en aansturing ontwerpproces. Opstellen projectplanning en begroting, bewaken van uitvoering en
budget.
Bijzondere opgave om met het interieurontwerp nieuwe vormen van dienstverlening en klantcontacten mogelijk te
maken. Advisering over de structuur van verantwoordelijkheden en vergoedingen tussen opdrachtgever,
ontwikkelaar, hoofdaannemer en alle onderaannemers/leveranciers. Bewezen succesvol; want ondanks faillissement
van de hoofdaannemer tijdens de bouw is het project volledig voltooid zonder financiële schade voor de
opdrachtgever.
Dirkzwager heeft twee innovatieprijzen gewonnen in de branche van advocatuur en notariaat. Ook hebben zij de
Vastgoed award 2013 in de regio Arnhem-Nijmegen gewonnen.
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 Deloitte en AKD – Rotterdam
Project- en verhuismanagement. Aansturing informatieproces en interne coördinatoren. Verhuizing van 1300
personen uit 3 kantoren naar de Maastoren in Rotterdam, met 44 verdiepingen het allerhoogste gebouw van de
Benelux. Gelijktijdig omschakeling naar een flexibel kantoorconcept.
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