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PROFIEL                  

Een goede dag voor mij is een dag waarin ik bezig ben met het maken van verschil en contact en 

verbinding heb gezocht met anderen. Ik houd van afwisseling. Aan de ene kant het verdiepen in een 

onderwerp, het lezen van een goed boek en het bedenken van oplossingen. En aan de andere kant 

het voeren van een goed gesprek en praktisch bezig zijn vanuit mijn enthousiasme in samenwerking 

met anderen. 

 

Dit maakt dat ik met veel enthousiasme bij KWK werk als huisvestingregisseur. Op verschillende 

manieren leer ik over het vakgebied, van mijn collega’s en over mijn eigen kwaliteiten. Binnen 

huisvestingsvraagstukken benadruk de gebruikerskant en stel ik mij aandachtig en vragend op. 

Omdat elke gebruiker andere behoeften en wensen heeft, moeten we anders kijken naar de 

omgeving die gecreëerd moet worden. Mijn droom is een omgeving te creëren die niet alleen prettig 

aanvoelt maar ook verschil maakt. 

 

COMPETENTIES                

• Analytisch 

• Vragend 

• Aandachtig 

• Vooruitdenkend 

• Gestructureerd 

• Leergierig 

• Enthousiast 

• Resultaatgericht 

 

WERKERVARING                 

2019 – heden   Huisvestingsregisseur bij KWK te Rotterdam 
2019    Afstudeeronderzoek bij Facilicom Solutions te Rotterdam 
2017 – 2018 Studentonderzoeker Kwaliteit en Procescentrum bij Asito Transport Terminal 

te Schiphol 
2016 – 2017 Stagiaire Business Support (Hospitality & Services) bij Nyenrode Business 

Universiteit te Breukelen 
 

 

A.E. (Annelinde) Scholtens - van Bemmel 

BBA 

Huisvestingsregisseur 

06 34 35 52 72 

bemmel@kwkbv.nl 

5 oktober 1996 

“Omgevingen creëren die verschil maken, daar 

geloof ik in.” 
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OPLEIDING EN CURSUS                

2020   PRINCE2 Foundation in Project Management 

 

2018 – 2019   Pre-master (minor) MME, Wageningen University & Research  

Profiel: Business studies met specialisatie Facility Management 

2015 – 2019   HBO Facility Management, Hogeschool Rotterdam te Rotterdam 

2009 – 2015  VWO, Driestar College te Gouda 

 

BIJZONDERHEDEN                    

Hobby’s  Fietsen en wandelen in de natuur, het lezen van een goed boek en 

gesprekken van hart tot hart voeren. 

Drive Terugkijken en zien dat ik verschil heb gemaakt en mezelf heb uitgedaagd. 

 

PROJECTREFERENTIES                 

• Stichting BOOR (2019-heden) 

In overleg met Stichting BOOR, de schoolleiding, de gemeente Rotterdam en overige 

stakeholders businesscases opstellen voor te renoveren en nieuw te realiseren 

onderwijsgebouwen. Dit inclusief een programma’s van eisen (ambitiedocument), diverse 

scenario’s, risico’s en de financiële onderbouwing van investerings- en exploitatiekosten. 

 

• Ontwikkeling gezonde leeromgeving 

De ontwikkeling van de gezonde leeromgeving in het basisonderwijs en VVE voor het kind van 

2,5 – 12 jaar (in stadsregio Rotterdam). Door in gesprek te gaan met diverse partijen in het 

onderwijs, het doen van onderzoek (intern en bij Center for People and Buildings) en het 

organiseren van verbinding om het gesprek aan te gaan.  

 

• Politie Nederland  

Een haalbaarheidsstudie naar de huisvestingsconsequenties voor een zorgconcept ‘De Blauwe 

Haven’ in ontwikkeling. Door samen met een eigen werkgroep het gesprek aan te gaan, 

referentiebezoeken af te leggen aan bestaande activiteiten de huisvestingsconsequenties in 

kaart gebracht voor de terreinen: geografische ligging, gebied, gebouw en gebruiker.  

 

• RVKO - De Nicolaasschool 

Het opstellen van het Programma van Eisen voor de bestaande bouw en aanvullende nieuwbouw 

van de Nicolaasschool. Door middel van gesprekken met de schooldirectie en moodboardsessies 

met leerkrachten gekomen tot een passend programma: voor de school, de stichting en de wijk. 

 

• Veiligheidsregio Hollands-Midden – Brandweerzorg 

Het opstellen van een businesscase voor het Realistisch Oefencentrum Brandweer (ROB) om o.a. 

inzicht te geven in de huidige situatie en de benodigde leerdoelen en aanpassingen en de 
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benodigde investeringen. Om de besluitvorming te ondersteunen om richting te bepalen voor 

bedrijfsvoering en ontwikkeling van het ROB voor de komende jaren. 


