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PROFIEL                  

Ik ben een gemotiveerde en doelgerichte huisvestingsregisseur. Ik ben praktisch en doelmatig 

ingesteld. Bij het verrichten van mijn werkzaamheden heb ik dan ook altijd het doel in mijn 

achterhoofd, waardoor ik snel tot bepaalde inzichten kom. Ik kijk kritisch naar ideeën en opvattingen 

en ik ga graag op zoek naar verschillende oplossingsrichtingen om tot goed onderbouwde 

besluitvorming te komen. 

 

In projecten vind ik het belangrijk om te sturen op de kwaliteit en het resultaat. Door mijn kritische 

en doelmatige werkwijze kan ik makkelijk verbanden leggen en merk ik ook tijdig problemen op. Ik 

streef naar heldere communicatie in een project, waarbij de te behalen doelen en verwachtingen 

voor een ieder helder zijn. Verder is mijn werkwijze te typeren als ondernemend en het nemen van 

verantwoordelijkheid.   

 

COMPETENTIES                

• Analytisch  

• Doorzettingsvermogen  

• Kritisch  

• Kwaliteitsgericht  

 

• Leergierig  

• Oplossingsgericht  

• Proactief  

• Resultaatgericht  

      

WERKERVARING                 

2021 – heden   Huisvestingsregisseur bij KWK te Rotterdam 

Feb. 2021 – jun. 2021 Afstudeeronderzoek bij Aronsohn Raadgevende Ingenieurs, afdeling 

Bouwmanagement 

 Onderzoek naar de invloeden van de Wkb en verbetervoorstellen voor het 

kwaliteitsborgingssysteem van Aronsohn Management.  

Sep. 2019 – feb. 2020  Jr. Constructeur bij Pieters Bouwtechniek te Delft 

 

 

ing. D.V. (Daphne) van Dorth 

Huisvestingsregisseur 
 

06 18 97 09 78 
 

dorth@kwkbv.nl 
 

22 februari 1998 
 

“Als je uit bent op andere resultaten, doe dan niet 

weer hetzelfde.” 
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OPLEIDING EN CURSUS                

2010 – 2016  Atheneum, Sg Spieringshoek 

Natuur&Techniek en Natuur&Gezondheid 

2017 – 2021  Bouwkunde, De Haagse Hogeschool 

2020 – 2021  Minor Bouwmanagement, Hogeschool Rotterdam  

 

BIJZONDERHEDEN                    

Hobby’s Wandelen en fietsen in de bossen en op het strand, gezellig drankjes doen op 

een terras en stedentrips naar bijzondere landen. 

Drive Ik werk graag samen met mensen van wie ik iets kan leren. In projecten daag 

ik mijzelf uit om de kennis binnen het team optimaal te benutten.  

 

PROJECTREFERENTIES                 

• Nicolaasschool 

Projectmanagement voor de nieuwbouw van de Nicolaasschool te Rotterdam. Ten behoeve van de 

Nicolaasschool in Rotterdam wordt een nieuw schoolgebouw gerealiseerd. Dit schoolgebouw dient 

geschikt te zijn voor primair onderwijs. De opdracht behelst het voornemen van de Rotterdamse 

Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO) om op de locatie Schiedamseweg 227 te Rotterdam 

nieuwbouw te realiseren. Daartoe dienen een kerk, gymzaal en het trafostation gesloopt te worden, zodat 

op die vrijgekomen ruimte de nieuwbouw kan worden gerealiseerd in combinatie met de verbouw van 

het bestaande schoolgebouw. De RVKO heeft middels een aanbesteding voor het bouwmanagement KWK 

geselecteerd.  

 

• Nieuwbouw 2e Balsemienstraat (OBS Bloemhof/OBS Pantarijn)  

Projectmanagement voor de nieuwbouw van OBS Bloemhof en OBS Pantarijn te Rotterdam. Ten 

behoeve van de samenvoeging van OBS Bloemhof en OBS Pantarijn wordt een nieuw schoolgebouw 

gerealiseerd. Dit schoolgebouw dient geschikt te zijn voor primair onderwijs. De opdracht behelst het 

voornemen van stichting BOOR om op de locatie 2e Balsemienstraat 14 te Rotterdam nieuwbouw te 

realiseren. Daartoe dient het huidige onderwijsgebouw van OBS Bloemhof gesloopt te worden, zodat 

op die vrijgekomen ruimte de nieuwbouw kan worden gerealiseerd. Stichting BOOR heeft middels 

een minicompetitie voor het bouwmanagement KWK geselecteerd.  


