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Werkervaring

sept 2019-heden

Zzp-er Lenters infra
Ik ben als zzp-er in te huren als toezichthouder, wegbeheerder, uitvoerder,
Rioolbeheerder, projectleider voor civiele projecten (veel UAV-gc
contract ervaring).
Brede ervaring met alle facetten in de openbare ruimte.
Reconstructies, operationeel rioolbeheer, openbare verlichting aanleg
en onderhoud en beheer openbare ruimte.
Voor de gemeente Olst-Wijhe 2 afkoppelprojecten voorbereid,
participatie met omwonenden, aanbesteed en toezicht gehouden.

juni 2016-sept 2019

Teamleider beheer openbare ruimte civiel bij Twente Milieu.
Verantwoordelijk voor de afdelingen; rioolservice voor 8 gemeenten,
vrij verval en kolken onderhoud en rioolinspectie.
Toezichthouden op het uitvoeren van civiel technische werkzaamheden.
Gemalen (130 stuks) en drukriool (1500 stuks) beheer en onderhoud voor
3 gemeenten, gladheidbestrijding (6 gemeenten) en parkeerbeheer.
Het aansturen en motiveren van 52 fte, inclusief mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt.
Het opstellen van aanbestedingen, verbetervoorstellen, beheerprogramma’s en planningen. Het toetsen van ontwerp- en reconstructie
plannen.
Afhandelen klachten en meldingen, vergunning aanvragen behandelen en
ervaring met het werken met open bestek posten en UAV-gc contracten.
Verantwoordelijk voor juiste uitvoering wet Wibon.

jan 2015-juni 2016

Projectleider bij Imtech te Hengelo.
Werkzaamheden bestaan onder meer uit;
Dagelijks aansturen van 2 uitvoerders en een werkvoorbereider/calculator.
Operationeel en financieel verantwoordelijk voor de locatie Hengelo.
Het opstellen van planningen, werkbegrotingen, en voortgangsbewaking
Begeleiden van mensen vanuit een SROI situatie
Het financieel onderhanden werk in 4 maanden tijd met € 700 K verlaagt.
Het begeleiden van openbare verlichting projecten voor civiele aannemers
in diverse contractvormen, RAW en UAV-gc en het toezicht hierop.

mei 2014-dec 2014

Uitvoerder bij Imtech te Hengelo.
Werkzaamheden bestaan onder meer uit;
Aanleg en onderhoud van 100.000 lichtmasten in de gemeente Almelo,
Hengelo, Enschede, Borne en Oldenzaal.
Dagelijkse aansturing en motiveren van 20 eigen monteurs excl.
Onderaannemers en tractie, totaal 50 fte.

2011-april 2014

Projectleider bij Sallandse Wegenbouw te Haarle.
Werkzaamheden bestaan onder meer uit;
Diverse bouw- en woonrijp en reconstructie projecten uitgevoerd.
Aanleggen van kunstgras velden (UAV-gc projecten)
In 2012 het grootste hockeypark van Europa aangelegd in Zwolle.
€ 3,5 miljoen omzet behaald in 12 weken (D&C contract)
Aanleg internationale hindernisbaan te Ermelo in opdracht van
ministerie van Defensie (UAV-gc en Stabu contract).
Het aansturen van meerdere uitvoerders en het maken van planningen en
contractdocumenten.

2007-2011

Projectleider Limitec Hardenberg
Werkzaamheden bestaan onder meer uit:
Aansturen en motiveren 30 medewerkers in de uitvoering.
Beheer en onderhoud van gemalen en drukriool voor 4 gemeenten.
Het opstellen van verbetervoorstellen en beheerprogramma’s.
Het toetsen van ontwerp- en reconstructieplannen.
Voor Rijkswaterstaat het project “Licht en Zicht” uitgevoerd.
Samen met civiele aannemer 7 verzorgingsplaatsen omgebouwd in
UAV-gc vorm.

1999-2007

Uitvoerder bij Lareco Nederland B.V.
Werkzaamheden bestaan onder meer uit:
Aanleg van diepriolering, drukriolering, uitvoeren van 3T saneringen,
Infiltratieriolen aanleggen en afkoppelen hemelwater.
Aanbrengen van machinale bestrating, stabilisatie werken, aanleg van
damwanden, cultuurtechnische projecten, aanleg van wadi’s en
diepdrainage.

Opleidingen & Cursussen

2011-2014

General Managent HBO, Hoge school Utrecht

2007

Opleiding VOUW MBO+

2000-2004

Avondopleiding GWW-kunde

1994-1998

MBO Motorvoertuigtechniek

1990-1994

LBO Motorvoertuigentechniek

2018

Veilig werken in riolen

2017

Cursus weer en gladheid

2017

Veilig werken langs de weg

2017

Cursus kennis van pompen

2016

Cursus Past performance

2016

VCA**

2013

Veilig werken langs het spoor

2012

KVP bodemsanering

2010

Werkverantwoordelijke Enexis (WV).

Werkpakketten waar ik mee kan werken zijn:
RIO GL, Kikker, SAM, Obsurv, Aris, Groenvision, Metacom, XDM, TCN, Mous Aquaview,
Meldman, Moor, LTC Andes.

Karakter eigenschappen:
Sterk:
- sociaal en contactvaardig.
- communicatief sterk
- zelfstandig.
- flexibel.
- toont initiatief/ondernemend.
- leergierig.
- zeer gemotiveerd en gedreven
- stressbestendig.
- pragmatisch
- resultaatgericht

Minder sterk:
- moeite met prioriteiten stellen.
- perfectionist.
- soms onrustig.

