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Naam 

M.E.R.(Max) Kraakman 

RVGME 

Functie 

Huisvestingsregisseur 

Geboortedatum 

7 december 1975 

Mobiel 

06 24 98 90 06 

Mail 

Kraakman@kwkbv.nl 

Schoenmaat 

40 

 

 

Profiel                                                                                           
  
Ik ben altijd op zoek naar een uitdagende functie binnen een inspirerende en innoverende 

organisatie. 

  

Als sturende en motiverende adviseur probeer ik binnen projecten en opdrachten synergie te 

creëren door het betrekken van andere disciplines en afdelingen. Dit levert draagvlak en 

kwaliteit aan het project.  

Ik wil op deze manier mijzelf en anderen altijd verder inhoudelijk blijven ontwikkelen.  

Hierbij opereer ik veelal op het raakvlak van het beheer en projecten.  

 

Door mijn praktische kennis vanuit mijn MBO-Bouwkunde opleiding en de opleiding aan de 

Hogeschool  

Utrecht weet ik perfect de verbinding te leggen tussen praktijk en theorie. Dit maakt mij een 

allround adviseur met een praktische en oplossingsgerichte houding en oog voor resultaat.  

 

 

Competenties                                                                               
  
▪ Vasthoudend 

▪ Ambitieus 

▪ Ondernemend 

▪ Resultaatgericht 

▪ Punctueel 

▪ Leergierig 
▪ Representatief 
▪ Secuur 
▪ Sociaal vaardig 
▪ Teamplayer 

 

 
Werkervaring                                                                                                                        
  
2019 – heden Huisvestingsregisseur bij KWK te Rotterdam 

2017 – 2019 Allround bouwkundig medewerker unit Beheer bij gemeente Oosterhout 

2016 – 2017 Senior medewerker Facilitair bij Stichting tanteLouise 

2014 – 2016 Integraal adviseur vastgoed bij KWK Huisvesting & Vastgoed 

2010 – 2014 Adviseur bij BONUM Zorg en Vastgoed 

2007 – 2010 Vastgoedadviseur bij RPS Kraan 

  

“ALS ERVAREN EN GEDREVEN 
PROFESSIONAL, HOU IK VAN 

EEN UITDAGING”  

Max Kraakman 
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2007 Opzichter Groot Onderhoud bij WonenBreburg 

2004 – 2007 Technisch Manager bij Meeùs Vastgoedmanagement BV 

1999 – 2004 Projectleider/werkvoorbereider bij aannemersbedrijf Van Agtmaal (VolkerWessels) 

 

 

Opleiding en trainingen                                                                                                                      
  
2015 – 2016 Hogeschool Utrecht  

 Integraal adviseur vastgoed (Post-HBO) 

1994 – 1999 MTS Bouwkunde, Baronie College Breda 

 Specialisatie Ontwerp 

1989 – 1994 MAVO, Thomas More College Oudenbosch 

 

2016 Prince2 Foundation (Capgemini Academy) 

2011 EPA-adviseur Energielabel Woningbouw (Cito) 

2009 EPA-adviseur Energielabel Utiliteitsbouw (Cito) 

2009 Vastgoed Rekenen (Reed Business Opleidingen) 

2008 Inspecteur Onroerend Goed, NVDO Conditiemeting Onroerend Goed (NEN2767)  

Ingeschreven in het register als “Inspecteur onroerend goed” van de NVDO (Nederlandse 

vereniging voor doelmatig onderhoud) 

2002 Projectadministratie (BOB opleiding, Training en Advies) 

 

Bijzonderheden                                                                                                                           
  
Hobby’s Skiën, tennis, golf, hockey 

Software kennis Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), O-prognose, Rems, Systematisch Onderhoud, IBIS, 

Planon, Keur-IT, F2Wish, MS Project, VABI en AutoCAD 

Drive Teamplayer, omgang met mensen, resultaatgericht, ondernemerschap 

 

Selectie van projectreferenties                                                                                                                       
  
▪ Projecten vanuit KWK Huisvestingsregisseur  

- Gemeente Oosterhout  

Namens gemeente Oosterhout en vv Neerlandia’31 directievoerder voor realisatie van de nieuwe kleed- en 

clubaccommodatie voetbalvereniging Neerlandia’31. In gezamenlijkheid wordt er een volledige nieuwe 

accommodatie gerealiseerd op de huidige locatie. Binnen een korte bouwperiode dient het gebouw gerealiseerd 

te worden zonder onderbreking van de voetbal competitie. Geplande oplevering eerste week december 2019.  

- Bestuur Rotterdamse Schoolvereniging  

Projectleider grootschalige gevelrenovatie schoolgebouw Stuart Millpad. Vaststellen uitvoeringsspecificatie, 

contractvorming, begeleiden en opleveren werkzaamheden.  

- STOED (Stichting Onder Een Dak)  

Adviseur voor de manager bedrijfsvoering voor het professionaliseren van het beheren van de 

vastgoedportefeuille. Opstellen van een kernachtig geformuleerd technisch en functioneel Meerjarenvisie 

Huisvesting STOED.  

- Spirit Amsterdam  

Advisering en begeleiding van teamleider Facilitair bedrijf bij de uitvoering van de planmatige 

onderhoudswerkzaamheden. Van het actualiseren en vaststellen van jaarplannen, het opstellen van 
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werkpakketten, adviseren inkooptraject tot begeleiden en opleveren van de planmatige 

onderhoudswerkzaamheden.  

- Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant  

Opstellen haalbaarheidsonderzoek nieuwbouw brandweerkazerne Berkel Enschot. 

 

▪  Projecten vanuit gemeente Oosterhout 

- Nieuwbouw kleedaccommodatie voetbalvereniging Neerlandia’31 Dorst.  

Naar aanleiding van het vastgestelde sportaccommodatiebeleid ontwikkelen van een nieuwe kleedaccommodatie 

voor vv Neerlandia’31. Als projectleider in nauwe samenwerking met het bestuur van vv Neerlandia’31 

programma van eisen en definitief ontwerp vastgesteld.  

- Nieuwbouw Brandweerkazerne Den Hout 

Als projectleider betrokken bij het overleg met de veiligheidsregio om te komen tot een technisch en 

functioneel Programma van Eisen (PvE). Als opdrachtgever het vertalen van het PvE in een definitief ontwerp en 

de volledige projectleiding van de realisatie van de brandweerkazerne.  

- Verduurzaming en renovatie van de kleedaccommodatie voetbalvereniging S.C.O. te Oosterhout  

Als projectleider verantwoordelijk voor het ontwerp, aanbestedingsprocedure en uitvoering.  

- Grootschalige renovatie De Pannehoef  

De Pannehoef is een productiehuis waar verenigingen, instellingen en kunstenaars tot nieuwe culturele 

producties komen. Om aan te sluiten bij de huidige tijd en behoefte van de gebruikers is in samenwerking met 

een architect een grootschalige renovatie uitgewerkt. Als projectleider was ik hier betrokken vanaf 

initiatieffase tot aan contractvorming. Uitvoering heeft (nog) niet plaatsgevonden.  

- Restyling van de activiteitencentra (3 stuks) Oosterhout  

Projectleider vanuit Gemeente Oosterhout. Gemeente Oosterhout is eigenaar van deze objecten, Surplus is 

huurder/ gebruiker. Aan de hand van een vastgesteld krediet maximale resultaat gehaald ten behoeve van de  

restyling (vloerafwerking, functionele aanpassingen, verlichting en meubilair). 

 

▪ Projecten vanuit Stichting tanteLouise 

- Als senior medewerker voor de afdeling facilitair was ik adviseur binnen de divisie bedrijfsvoering, waaronder de 

afdeling facilitair valt, voor het management met de focus op huisvesting. Belangrijke onderwerpen waren 

onder andere het professionaliseren van het (technisch) gebouwbeheer, opzetten van energiebeleid, 

projectmanagement renovaties/verbouwingen en kennisoverdracht richting facilitair manager en coördinatoren 

facilitair. Daarnaast betrokken geweest, vanuit mijn rol als adviseur, voor het ontwikkelen en realiseren van 

diverse nieuwbouwlocaties.  

 

▪ Projecten vanuit KWK Huisvesting & Vastgoed 

- Projectleiding en coördinatie Veiligheidsregio Limburg Noord 

Opstellen van rapportages meerjarenonderhoud inclusief overzicht exploitatielasten van alle kazernes in de 

regio Limburg Noord. Aansturen van twee trainees in dienst van de Veiligheidsregio.  

- Projectleiding en coördinatie van huisvestingsvraagstuk Brandweer Brabant Noord 

Op basis van NEN2767 opstellen van meerjarenrapportages van de totale vastgoed voorraad. Dit ten behoeve het 

advies aan het bestuur om te komen tot overdracht van de gebouwen van gemeente naar Brandweer Brabant 

Noord.   

- Opstellen meerjarenonderhoudsplannen, uitvoeren van 0-meting conform conditiemethodiek en scan van 

onderhoudscontracten locaties Star-MDC Rotterdam. 

Projectmanagement werkzaamheden vanuit jaarplan. Opstellen van jaarlijkse managementrapportages voor 

facilitair manager ten behoeve van jaarplan afdeling FM. 

- Logistiek verhuismanager ID College Zoetermeer, Leiden, Gouda  

Het organiseren en begeleiden van het volledige verhuisproces tot en met de nazorg. Gedurende de schooljaren 

2014 - 2015 - 2016 zijn diverse locaties uitgebreid, volledig gerenoveerd of nieuw gerealiseerd zonder 

onderbreking van lessen. Hierdoor hebben er meerdere (interne) verhuisbewegingen plaatsgevonden. Naast de 
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interne verhuisbewegingen zijn er tevens locatie-overstijgende verhuizingen geweest. Als logistiek 

verhuismanager ben ik verantwoordelijk geweest voor het gehele logistieke proces, verhuizing, inhuizing en 

uithuizing inclusief de aansturing van de interne verhuiscoördinatoren, verhuisbedrijven en leveranciers. 

- Procesmanager centraal logistiek steunpunt Veiligheidsregio Brabant Noord 

Aansturen van vastgoedbeheerder in opleiding in dienst van de Veiligheidsregio. 

- Projectmanager EY 

Het uitrollen van WOTF (Workplace Of The Future) in nieuw in te richten verdieping op locatie Utrecht. Van 

initiatieffase tot en met het begeleiden van de uitvoering. 

 

▪ Projecten vanuit BONUM Zorg en Vastgoed 

- Project en procesmanagement van de (her)ontwikkeling van de ver- en nieuwbouw Hof van Blom te Hattem  

Dit woonzorgcentrum is in volle eigendom van Driezorg te Zwolle.  

- Bepalen nieuwe regie-organisatie Beweging 3.0 te Amersfoort voor het beheer en onderhoud van de gebouwen 

en installaties.  

Advisering aanbesteding voor bouwkundig en installatietechnisch onderhoud aan alle gebouwen, 

elektrotechnische- en werktuigbouwkundige installaties en terreinen.  

- Opstellen Programma van Eisen Prinsenpolderflat De Wijngaerd te Made 

Door verandering van gebruiksfunctie van zelfstandig wonen naar wonen met zorg. Scheiden van wonen en zorg.  

- Opstellen en actualiseren meerjarenonderhoudsplannen.  

Inclusief begeleiding aanbesteding en uitvoering (4 locaties, ca. 45.000 m2 bvo) voor stichting Driezorg 

(verpleging en verzorging). 

- Screenen gebruiksvergunningen alle locaties Stichting Groenhuysen (verpleging en verzorging) te Roosendaal 

Inclusief uitvoeren vervolgstappen voor eventuele noodzakelijke aanpassingen. Beheren van en verzorgen van 

omgevingsvergunningen voor alle locaties.  

- Opzetten en uitvoeren energiebesparende maatregelen Dr. Leo Kannerhuis te Doorwerth.  

Werkzaamheden: projectmanagement voor het bepalen van maatregelen, aanbesteden en uitvoeren voor o.a. 

vervangen CV installaties, beglazing en verlichting. 

- Uitvoeren van second opinion op de systematiek van registreren in Wish.  

Opbouw van (onderhouds-)elementen, rapportages en gebruik van Wish. Inclusief meerjarenonderhoudsplannen 

alle locaties Dichterbij. Advisering, aanbevelingen en optimalisaties vastgoed management proces. 

- Begeleiding Meerjarenonderhoudscontractering tussen Stichting Annenborch (huurder) en Kleine Meijerij 

(corporatie, eigenaar) 

Werkzaamheden: controle inhoud onderhoud (kwaliteit) en financiën (budgetten).  

- Update van het (door ons eerder opgestelde) Strategisch Huisvestingsplan Cicero Zorggroep te Hoensbroek in 

het kader van scheiden van wonen en zorg. 

Doel: komen tot gedragen (bouwkundige) initiatieven en een goed beheer van de bestaande locaties.  

- Begeleiden en opstellen van Programma van Eisen voor het softwarepakket ‘beheer en onderhoud gebouwen’ 

voor Pameijer te Rotterdam.  

- Analyse huidige situatie van het beheer en onderhoud De Waalboog.  

Bepalen van nieuwe regieorganisatie en het opnieuw contracteren van uitvoerende partijen voor het 

bouwkundig en installatietechnisch onderhoud. 

 

▪ Projecten vanuit RPS Kraan 

- Opzetten en uitvoeren meerjarenonderhoudsplannen Rijkswaterstaat (steunpunten en zoutloodsen) 

Werkzaamheden: 

• Actualisatie van MJOP’s conform conditiemethodiek NEN2767  

• Vaststellen jaarplannen en budget.  

• Opstellen werkomschrijvingen aan de hand van jaarplannen en controle bestek.  

• Aanbesteding van werkzaamheden bij te selecteren aannemers.  

• Controle uitvoering werkzaamheden inclusief budget.  
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• Opleveren werkzaamheden en overdracht aan opdrachtgever. 

- Opzetten en uitvoeren meerjarenonderhoudsplannen OBR (Rotterdam) voor de portefeuille sport en recreatie 

(sporthallen, buurthuizen, kinderdagverblijven en educatieve tuinen). 

Werkzaamheden: 

• Actualisatie van MJOP’s conform conditiemethodiek NEN2767  

• Vaststellen jaarplannen en budget.  

• Opstellen werkomschrijvingen aan de hand van jaarplannen en controle bestek.  

• Aanbesteding van werkzaamheden bij te selecteren aannemers.  

• Controle uitvoering werkzaamheden inclusief budget.  

• Opleveren werkzaamheden en overdracht aan opdrachtgever. 

 


