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PROFIELSCHETS INTERIM PROFESSIONAL  
 

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

Telefoon : 06 - 18 19 81 53 

E-mail : ijtsma@kwkbv.nl 

 

 

 

PROJECTLEIDER HERBESTEMMING 

 

ORGANISATIE & STANDPLAATS 

 

Opdrachtgever : Gemeentelijke instantie 

Standplaats : Regio ZO-Nederland (Noord-Brabant) 

 

Startdatum : 01-08-2018 

Einddatum : 31-07-2019 

Verlenging : optie 2 maal 6 maanden 

 

Inzet  : 16-24 uur per week 

 

DE ORGANISATIE 

Deze gemeentelijke instantie heeft een besluit genomen tot de herbestemming van het voormalige gemeentehuis. 

Gelet op het doorlopen proces, waarbij er een consultatie van (ontwikkelende) marktpartijen heeft plaatsgevonden 

en de opgave die er ligt, bestaat het voornemen om de herbestemming van het gehele complex als één aanbesteding 

bij ontwikkelende vastgoedpartijen neer te leggen.  

 

OPDRACHT OMSCHRIJVING 

Tot het moment van “go-no go” dienen de navolgende werkzaamheden te worden uitgevoerd.  

1. Vervaardigen van een helder PVE – prestatiebestek voor het oude Raadhuis. 

2. Voorbereiden van de benodigde bestemmingsplanprocedure. 

3. Algeheel omvattende aanbestedingsprocedure. 

4. Voorbereiden juridische splitsing van het oude en nieuwe deel.  

 

Deze Gemeente vraagt een ervaren projectleider om de herbestemming tot het moment van “go-no go” ter hand te 

nemen, zodat dit bij een “go” besluit naar de volgende fase gebracht kan worden.  

 

DUUR 

Het betreft een parttimefunctie met een inzet van 16-24 uur per week. De optie tot verlenging bedraagt 2 maal 6 

maanden. 

 

PLANNING 

Offerte indienen  : 02-07-2018 10:00 uur 

Start beoordeling  : 02-07-2018 10:00 uur 

Verwachte gunning : 20-07-2018 09:00 uur 
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FUNCTIE EISEN & COMPETENTIES 

 

• De kandidaat heeft veel ervaring van het bouwproces, budgetten en de aanbestedingsprocedures. Daarnaast 

ervaring met het realiseren van een “multifunctionele accommodatie" en beschikt over aantoonbare ervaring met 

projectmanagement in de bouwsector. 

• Minimaal HBO werk- en denkniveau 

 

Je competenties zijn: resultaatgericht, probleemoplossend, innovatief, samenwerken, goede mondelinge en 

schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, mensen verbinden met elkaar, bestuurlijke- en organisatiesensitiviteit. 

 

GUNNINGSCRITERIA 

20% Prijsdeel  

maximaal € 80,- inclusief reiskosten en exclusief btw. 

 

15% Eis kandidaat 

Een stevige en enthousiaste persoonlijkheid die belangen van de opdrachtgevers en de wensen van de 

gebruikers goed bijeen kan brengen. 

 

15% Ervaring in vastgoed 

Ervaring met het herbestemmen van vastgoed is een pré. 

 

30% Ervaring ambtelijke organisatie 

Bij voorkeur aantoonbare ervaring met het functioneren en de cultuur van een ambtelijke organisatie. 

 

20% Sollicitatiegesprek 

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen gesprekken afgenomen. Deze 

wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Uit het gesprek moet blijken dat kandidaat aansluit bij onze 

wensen en eisen 

 

 


