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PROFIEL                  

Door passie te hebben voor mijn werk en toegewijd te zijn aan het werk wat ik doe, lever ik het beste 

resultaat. Ik ben graag bezig in een dynamische omgeving waarin ik uitgedaagd word en veel met 

mensen in contact ben. Daarnaast vind ik het belangrijk om mijzelf altijd te blijven ontwikkelen. 

 

Als huisvestingsregisseur houd ik mij voornamelijk bezig met facilitair advies, maar ook voor 

huisvestingsvraagstukken draai ik mijn hand niet om. Mijn proactieve en flexibele werkhouding 

helpen mij altijd om voor elk vraagstuk een juiste oplossing te vinden. 

 

COMPETENTIES                

• Proactief 

• Sociaal 

• Flexibel 

• Teamspeler 

• Creatief 

• Leergierig 

• Eerlijk 

• Betrouwbaar 

 

WERKERVARING                 

2018 – heden  Huisvestingsregisseur bij KWK te Rotterdam 

2018   Afstudeerscriptie bij Stichting star-shl te Rotterdam 

Strategisch onderzoek naar de weg naar succes voor de nieuwe facilitaire 

regieorganisatie van fusieorganisatie star-shl. 

 

OPLEIDING EN CURSUS                

2014 – 2018  Facility Management. Hogeschool Rotterdam te Rotterdam 

2012 – 2014 Vestigingsmanagement Groothandel & Assistent Exportmanagement, ROC 

Zadkine te Spijkenisse 

2011 – 2012  Commercieel mw. Binnendienst, ROC Zadkine te Spijkenisse 

2010 – 2011  Directiesecretaresse, Albeda College te Rotterdam 

2009 – 2010  Theoretische Leerweg, Maerlant College te Brielle 

2006 - 2009   HAVO, Maerlant College te Brielle 

L. (Lisa) van Helvoort BSc 

Huisvestingsregisseur 

06 28 49 83 84 

helvoort@kwkbv.nl 

17 mei 1994 

“Toewijding, dynamiek en passie voor mijn werk halen 

het beste in mij naar boven.” 
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2019   SharePoint 2016 voor gebruikers 

2019   SharePoint Functioneel Beheer Basis 

2017   Minor Project- & Programmamanagement 

 

BIJZONDERHEDEN                    

Extra’s   Voormalig student-lid van de Opleidingscommissie Facility Management 

Kennis   MS Project 

Hobby’s  Lezen, koken en samen zijn met vrienden en familie  

Drive Van toegevoegde waarde zijn voor een organisatie en daadwerkelijk iets 

bijdragen; dat is waar ik het voor doe! 

 

PROJECTREFERENTIES                 

• Allianz  

Allianz gaat verhuizen naar de overkant van de Coolsingel. KWK richt zich op de fysieke 

verhuizing, maar ook op het facilitaire gedeelte, de bouwplaats en een stuk inkoop. Zorgdragen 

voor het meubilairplan, de specifieke en overall planningen en het verhuistraject zijn mijn 

belangrijkste projectacties. 

 

• Blijdorp 

Voor 2030 heeft de diergaarde als ambitie om de organisatie op orde te hebben; van 

organisatiemodel en –structuur, procesinrichting en leiderschap tot het restaureren en verder 

ontwikkelen van de rijksmonumenten en andere gebouwen. In het kader van deze ambitie heeft 

KWK een onderzoek gedaan naar de huidige en gewenste situatie. Daarbij is gekeken naar: m2, 

fte’s, wensen en eisen en de mogelijkheden van de bestaande gebouwen en potentiële 

bouwlocaties. Er is een huisvestingsnotitie opgeleverd waarin deze onderdelen zijn uitgewerkt en 

een aanbeveling is geschreven voor het vervolgtraject.  

 

• Spirit 

Spirit heeft problemen met het sleutelbeheer. Er zal een optimalisatieslag gemaakt worden, 

welke werkbaar is en blijft voor alle medewerkers. In samenwerking met de opdrachtgever ben ik 

bezig om dit stuk verandermanagement door te voeren en een overzichtelijk en structureel 

sleutelbeheer als eindresultaat neer te zetten. 

 

• Hogeschool van Amsterdam  

Projectmanagement en gebruikersondersteuning tijdens verbouwing van de verdiepingen van de 

Faculteit Onderwijs en Opvoeding (FOO). 

 

• Hogeschool Rotterdam 

Op locatie Academieplein passen de opleidingen in de huidige situatie niet meer lekker in het 

pand. Hiervoor hebben wij een vlekkenplan gemaakt aan de hand van de opgehaalde wensen en 

eisen van de opleidingsmanagers en directie.  

 

• Interne ICT-omgeving KWK 

Het coördineren en implementeren van een nieuwe digitale werkomgeving binnen de eigen 

organisatie. 


