Contactpersoon KWK

: ing. P.S. (Patrick) IJtsma

Telefoon

: 06 - 18 19 81 53

E-mail

: ijtsma@kwkbv.nl

SENIOR HUISVESTINGSADVISEUR & FACILITYMANAGER
Beschikbaar per : 01-09-2018
Woonachtig

: Amstelveen

Inzet

: 24 uur per week

ALGEMEEN
Mijn specialisme ligt in projecten op het snijvlak van huisvesting en facilitymanagement 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.

OPLEIDINGSNIVEAU
HEAO

: Commerciële Economie

Trainingen facilitymanagement
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

WERKERVARING
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
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COMPETENTIES
•

Verantwoordelijk

•

Verbinder

•

Communicatief sterk

•

Pragmatisch

•

Resultaatgericht

•

Inlevingsvermogen

•

Zelfstandig

•

Integer
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