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PROFIEL                  

Ik ben een gedreven masterstudent met een grote passie voor de gebouwde omgeving. Ik raak 

geïnspireerd van dynamische omgevingen met ingewikkelde huisvestingsvraagstukken. Het belang 

van de eindgebruiker en mijn doelgerichte manier van zoeken naar oplossingen staan hierbij 

centraal. Ik sta altijd open voor nieuwe inzichten en neem deze graag mee in mijn overwegingen. 

 

Als huisvestingsregisseur houd ik mij voornamelijk bezig met huisvestingsvraagstukken, maar ook 

facilitaire vraagstukken vallen binnen mijn expertise. Door mijn vooropleidingen heb ik kennis van de 

technische, procesmatige, juridische en sociale aspecten van een (ver)bouwproject. 

 

COMPETENTIES                

• Sociaal 

• Leergierig 

• Ambitieus 

• Doelgericht 

• Betrouwbaar 

• Creatief 

• Nieuwsgierig 

• Gezond perfectionistisch 

 

WERKERVARING                 

2022 – heden  Huisvestingsregisseur bij KWK te Rotterdam 

2022   Student assistent bij TU Delft 

2020 – 2022   Bezorger bij DHL 

2020 – 2021  Algemeen medewerker bij Kolibri Logistiek 

2020   Student mentor bij TU Delft 

2019 – 2020  Algemeen medewerker bij Lidl 

2019   Student mentor bij TU Delft 

 

OPLEIDING EN CURSUS                

2021 – heden  Msc. Architecture, Urbanism & Building Sciences, TU Delft 

    Track: Management in the Built Environment 

2018 – 2021  Bsc. Architecture, Urbanism & Building Sciences, TU Delft 

A. (Anja) van der Ham BSc 

Huisvestingsregisseur 

06 51 22 13 67 

ham@kwkbv.nl 

02 februari 2000 

“Ik denk liever in oplossingen in plaats van problemen. 

Het gaat om het zien van kansen en deze benutten.” 
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    Minor: Cities, migration and socio-spatial inequalities 

Keuzevakken: Micro- en markteconomie, Bestuur en recht 2, 

Procesmanagement en besluitvorming 

2018   Certificaat ‘Nederlands lesgeven aan VWO2’, GSR Rotterdam 

2012 – 2018   Atheneum, GSR Rotterdam  

    Profiel: Natuur en Gezondheid, Natuur en Techniek 

 

BIJZONDERHEDEN                    

Kennis   Engelse taal, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Photoshop 

Hobby’s  Lezen, schrijven, ontdekken, sporten, sociale activiteiten  

Drive Samen werken naar een gezamenlijk doel dat waarde toevoegt voor de 

eindgebruiker van het gebouw; daar haal ik voldoening uit! 

 

PROJECTREFERENTIES                 

• Hogeschool Rotterdam 

De locatie Rochussenstraat wordt van top tot teen verbouwd. Tijdens de vakantieperiode was 

het project in de uitvoeringsfase en heb ik kunnen bijspringen als projectleider. Ik was betrokken 

bij de verhuizing, het bewaken van de planning en het budget en de inkoop van (tijdelijk) 

meubilair en andere inrichting.  


