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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 adviseur 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 

2007   Opzichter Groot Onderhoud bij WonenBreburg 

M.E.R.(Max) Kraakman RVGME 

Huisvestingsregisseur 

06 24 98 90 06 

kraakman@kwkbv.nl 

7 december 1975 

“Als ervaren en gedreven professional, hou ik van 

een uitdaging.” 
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2004 – 2007  Technisch Manager bij Meeùs Vastgoedmanagement BV (MVGM) 

1999 – 2004 Projectleider/werkvoorbereider bij aannemersbedrijf Van Agtmaal 

(VolkerWessels) 

 

OPLEIDING EN CURSUS                

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) 

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 

 

PROJECTREFERENTIES                 

• Projecten vanuit KWK Huisvestingsregisseur  

▪ gemeente Oosterhout, projectleider en directievoerder, realisatie nieuwbouw kleed- en 

clubaccommodatie vv Neerlandia’31 te Dorst.  

▪ 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 technisch 

en functioneel Meerjarenvisie Huisvesting 

▪ Spirit Amsterdam, advisering en begeleiding van teamleider Facilitair bedrijf bij de uitvoering 

van de planmatige onderhoudswerkzaamheden.  

▪ Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, opstellen haalbaarheidsonderzoek nieuwbouw 

brandweerkazerne Berkel Enschot. 
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• Projecten vanuit gemeente Oosterhout 

▪ Projectleider ontwikkeling nieuwbouw sportaccommodatie voetbalvereniging Neerlandia’31 

Dorst. Opstellen Programma van Eisen, definitief ontwerp.  

▪ Projectleider nieuwbouw Brandweerkazerne Den Hout. Ontwikkeling en realisatie 

nieuwbouw kazerne. Overleg voeren met veiligheidsregio om te komen tot een technisch en 

functioneel Programma van Eisen en ontwerp. 

▪ Projectleider verduurzaming en renovatie kleedaccommodatie voetbalvereniging S.C.O. te 

Oosterhout.  

▪ Projectleider Grootschalige renovatie productiehuis De Pannehoef, vanaf initiatief tot aan 

contractvorming.  

▪ Projectleider restyling activiteitencentra (3 stuks) Oosterhout, vanaf initiatief tot 

contractvorming inclusief uitvoering werkzaamheden. 

 

• Projecten vanuit Stichting tanteLouise 

▪ Senior medewerker facilitair, adviseur voor het management met de focus op huisvesting. 

Tevens als adviseur betrokken geweest bij het ontwikkelen en realiseren van diverse 

nieuwbouwlocaties.  

 

• Projecten vanuit KWK Huisvesting & Vastgoed 

▪ Veiligheidsregio Limburg Noord, projectleider en coördinatie opstellen rapportages 

meerjarenonderhoud inclusief overzicht exploitatielasten van alle kazernes.  

▪ Brandweer Brabant Noord, projectleider en coördinatie van huisvestingsvraagstuk. Op basis 

van NEN2767 opstellen van meerjarenrapportages. Adviseren van bestuur om te komen tot 

overdracht van de gebouwen van gemeente naar Brandweer Brabant Noord.   

▪ Star-MDC Rotterdam, projectleider opstellen meerjarenonderhoudsplannen, uitvoeren van 

0-meting conform NEN2767 en scan van onderhoudscontracten. Opstellen van 

managementrapportages voor facilitair manager. 

▪ ID College Zoetermeer, Leiden, Gouda, logistiek verhuismanager, het organiseren en 

begeleiden van het volledige verhuisproces tot en met de nazorg van diverse schoollocaties. 

▪ Veiligheidsregio Brabant Noord, procesmanager realisatie centraal logistiek steunpunt. 

Aansturen van vastgoedbeheerder in opleiding in dienst van de Veiligheidsregio. 

▪ EY Utrecht, projectmanager uitrollen WOTF (Workplace Of The Future) in nieuw in te richten 

verdieping. 

 

• Projecten vanuit BONUM Zorg en Vastgoed 

▪ Driezorg Zwolle, project- en procesmanagement (her)ontwikkeling ver- en nieuwbouw Hof 

van Blom te Hattem.  

▪ Beweging 3.0 Amersfoort, advies nieuwe regie-organisatie beheer en onderhoud van 

gebouwen en installaties.  

▪ De Wijngaerd Made, opstellen Programma van Eisen en Wensen zorglocatie 

Prinsenpolderflat.  
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▪ Driezorg Zwolle, opstellen en actualiseren meerjarenonderhoudsplannen. Inclusief 

begeleiding aanbesteding en uitvoering van werkzaamheden vanuit het jaarplan. 

▪ Stichting Groenhuysen Roosendaal, screenen gebruiksvergunningen alle locaties.  

▪ Dr. Leo Kannerhuis Doorwerth, projectleider opzetten en uitvoeren energiebesparende 

maatregelen.  

▪ Dichterbij, advisering, aanbevelingen en optimalisaties vastgoed management proces. 

▪ Stichting Annenborch (huurder) en Kleine Meijerij, advisering meerjarenonderhouds 

contractering. 

▪ Cicero Zorggroep Hoensbroek, update Strategisch Huisvestingsplan in het kader van scheiden 

Wonen en Zorg.  

▪ Pameijer Rotterdam, opstellen Programma van Eisen voor softwarepakket ‘beheer en 

onderhoud gebouwen’.  

▪ De Waalboog Nijmegen, opzet regieorganisatie en contract voor bouwkundig en 

installatietechnisch onderhoud. 

 

• Projecten vanuit RPS Kraan 

▪ Rijkswaterstaat, opzetten en uitvoeren meerjarenonderhoudsplannen steunpunten en 

zoudloodsen 

▪ 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. 

▪ Opzetten en uitvoeren meerjarenonderhoudsplannen OBR (Rotterdam) portefeuille sport en 

recreatie  

▪ 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. 

 


