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OMGEVINGEN CREËREN DIE 
VERSCHIL MAKEN. DAAR 

GELOOF IK IN! 

Annelinde van Bemmel 
k  

Naam 

A.E. (Annelinde) van 

Bemmel BBA  

Functie 

Huisvestingsregisseur 

Geboortedatum 

5 oktober 1996 

 

Telefoon 

010 254 00 33 

 

Mobiel 

06 30 67 31 89 

 

Mail 

bemmel@kwkbv.nl 

 

 

Profiel 
 

 

Als ik nadenk over goede dagen dan zijn dat dagen waarin ik bezig ben geweest met het maken 

van verschil en waarin ik 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. Aan de andere kant houd ik van het voeren van een goed gesprek 

en van praktisch bezig zijn vanuit mijn enthousiasme in samenwerking met anderen. 

 

Dit maakt dat ik met veel enthousiasme werk bij KWK als huisvestingregisseur. Steeds op 

verschillende manieren lerend over het vakgebied, van mijn collega’s en over mijn eigen 

kwaliteiten. Binnen huisvestingsvraagstukken kan ik de facilitaire kant benadrukken en zal ik mij 

aandachtig en vragend opstellen. Omdat elke gebruikersgroep andere behoeften en wensen heeft 

zal er anders moeten worden gekeken naar de omgeving die gecreëerd zal gaan worden. Mijn 

droom is een omgeving te creëren die niet alleen prettig aanvoelt maar ook verschil maakt.  

  

Competenties  

 

▪ Enthousiast 

▪ Leergierig 

▪ Resultaatgericht 

▪ Gestructureerd 

▪ Vooruitdenkend 

▪ Analytisch 

▪ Vragend 

▪ Aandachtig 

 

Werkervaring  

 

2019 – heden 

2019 - 2019 

 

 

2017 – 2018 

 

Huisvestingsregisseur bij KWK te Rotterdam 

Afstudeeronderzoek bij Facilicom Solutions te Rotterdam 

Onderzoek naar de toegevoegde waarde van Facility Management in het 

basisonderwijs vanuit het gebruikersperspectief.  

Studentonderzoeker Kwaliteit en Procescentrum bij Asito Transport 

Terminal te Schiphol 
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2016 - 2017 

Onderzoek naar de verwachting van Schiphol en analyse van de interne 

organisatie met als resultaat een implementatie van wat Asito Terminal 

moet doen om op lange termijn de verwachting te (blijven) overtreffen.  

Stagiaire Business Support (Hospitality & Services) bij Nyenrode Business 

Universiteit te Breukelen 

Het onderzoeken van de bestaande bewegwijzering en het implementeren 

van nieuwe bewegwijzering.   

Opleiding en trainingen  

  

2018 – 2019 

 

 

2015 - 2019 

2009 – 2015 

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

Profiel: Business studies met specialisatie Facility Management 

 

HBO Facility Management, Hogeschool Rotterdam  

VWO, Driestar College te Gouda 

 

Bijzonderheden  

  

Drive 

Hobby’s 

Trots terug te kunnen kijken om te zien dat er verschil is gemaakt! 

Fietsen en wandelen in de natuur, het lezen van een goed boek en gesprekken van hart tot hart voeren. 

 

Selectie van projectreferenties  

  

▪ Ontwikkeling gezonde leeromgeving 

Ontwikkeling van de gezonde leeromgeving in het basisonderwijs en VVE (in stadsregio Rotterdam). 

 

▪ Stichting BOOR 

Het schrijven van businesscases voor nieuwbouw en renovatie voor Stichting BOOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 


