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Contactpersoon KWK : ing. P.S. (Patrick) IJtsma 

Telefoon   : 06 - 18 19 81 53 

E-mail   : ijtsma@kwkbv.nl 

 

 

 

HUISVESTINGSADVISEUR & PROJECTMANAGER 

 

Beschikbaar per : 01-07-2018 

Woonachtig : Rotterdam 

Inzet  : 24 uur per week 

 

ALGEMEEN 

Ik ben een enthousiaste huisvestingsadviseur/projectmanager met 7 jaar ervaring op het snijvlak van 

huisvestingsadvies, facility management en projectmanagement. Door mijn inlevingsvermogen ben ik goed in staat om 

de vraag achter de vraag te achterhalen en de eisen en wensen van gebruikers en een organisatie van grof tot fijn te 

vertalen van Business Case tot en met een bruikbaar gebouw.  

 

Mijn persoonlijke drive zit erin, om het optimale te realiseren, binnen de kaders die gesteld zijn. Daarnaast vind ik 

het ook belangrijk af en toe stil te staan bij de vraag, of we nog wel met de goede dingen bezig zijn.  

 

Binnen KWK zie ik dat ik mij verder kan ontplooien en zal ik zeker binnen het maatschappelijke domein een grote 

toegevoegde waarde leveren bij de huisvestingsvraagstukken van nu, met de blik op morgen. Door de combinatie van 

kennis en ervaring binnen het publieke domein enerzijds en de het commerciële vastgoed anderzijds heb ik het 

vermogen om op verschillende niveaus in de organisatie te communiceren en te acteren en complexe eisen en wensen 

van gebruikers in overeenstemming te brengen met de kaders van de opdracht(gevers).  

 

Mijn kwaliteiten komen het beste tot hun recht bij het vastleggen van de huisvestingseisen en –wensen en de vertaling 

naar concrete plannen voor de fysieke werkomgeving. Als analyticus met een pragmatische inslag kom ik met een 

grote focus en drive tot het gewenste resultaat. Het lijkt mij een uitdaging om als Huisvestingsadviseur aan de slag te 

gaan en samen met Politie een optimale toekomstbestendige werkomgeving te realiseren. 

 

 

OPLEIDINGSNIVEAU 

TU Delft   : Real Estate & Housing 

Hogeschool Rotterdam : Vastgoedkunde  

Hogeschool Rotterdam : Informatica 

 

WERKERVARING 

Arbeidsverleden van 7 jaar bij verschillende organisaties.  

 

Vervulde functies zijn o.a.: 

• Huisvestingsregisseur  

• Senior Projectmanager/Programma manager/Huisvestingsadviseur  

• Adviseur Huisvestingsmanagement  

• Allround Medewerker Bedrijf onroerend goed/Ondersteuning binnendienst  
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COMPETENTIES 

• Teamplayer 

• Communicator op verschillende niveaus 

• Resultaatgericht 

• Analytisch 

• Duidelijk 

• Coach 

• Tactisch /strategisch  

• Netwerker 

• Ondernemend 

• Toegankelijk/respectvol 

• Relativeringsvermogen 


