Curriculum Vitae

Naam
Functie

Adres
Postcode, piaats
Telefoon
E-mail

Geboortejaar
Geboorteplaats

Nationaliteii
Burgerlijke staat
Rijbewijs

André de Haan
projectlejder
Corrie Vonkplantsoen 3
3207 WS Sptkenisse
06 - 20.25.18.00
: andre dehaan@dehaanconsult nl
: 2 oktobeÍ 1960
:

:
:
:
:

:Heerlen
:Nederlandse

:gehuwd
:BE

Profielschets
ENaren bouwkundige projectleidèÍ met de motivatie om hard te werken en te presteren.
Enkele trefi,voorden die op mij van toepassing zijn: resultaatgericht, commercieel, creatief, sociaal en integer
lk ben trots op de al door mrj uitgevoerde pÍojecten, de onderstaande in het bijzonder:
- nieuwbouw'Huis van de Stad'voor gemeente Gouda als bouwkundig adviseur; hoofdtaken waren voor
mij onder andere: bewaking van de planning, budget en kwaliteit namens de gemeente, zorg dragen
voor de integratie van het inbouwpakket tijdens de uitvoering,
- restauÍatie van het rijksmonument 'Atlantic Huis'te Rotterdam naar 56 luxe koopwoningen; hoofdtaken
hierin waren voor mij: dagelijks leiding geven aan het gehele project vanafvoorlopig ontwerp inclusief
uitvoering, verkoop woningen, overleg houden met onder andere (rijks)overheden, ontwerpende en
uitvoerende partijen, makelaars, notarissen, kopers.
- nieuwbouw bedrijfsgebouw ten behoeve van sDU en Grafisch Bedrijf te Den Haag en nieuwbouw
kantoortoren aan het lJ te Amsterdam ten behoeve van de vooÍmalige Dexia-bank, enkele door mij
uitgevoerde werkzaamhedèn zÍn, dagelijks leiding gèven aan het gehele proiect vanaÍ het voorlopig
onlwerp, overleg houden met onder andere overheden, oni/verpende en uitvoerende partrjen,
toekomsiige gebruikers
renovatiè en nieuwbouw van de voormalige drukkerj 'Voortvaren' naar klein theater, ateliers en 24 luxe
stadstuinwoningen, de door mrj uitgevoerde werkzaamheden betreffen vanaf initiatieffase, gedurende
het gehele prqect onder meer: dagelijks leiding geven en verantwoordelijk voor alle bijbehorende
facetten (onder andere: procesvorming, financieel, planning, inkoop, contractering, verkoop)
Bijgevoegd treft u een overzicht aan van de door mij uitgevoerde projecten en getuigschriften van de
voormalige opdrachtgeve.s gemeente Gouda en Romeyn Projectontwikkeling

Vrije tijd besteding
ln mrn vrije iijd ben ik één dag in de week als vrijwilliger werkzaam op een boerderij (akkerbouw en
veeteelt)
Daarnaast beleef ik veel plezier aan: modelbouw (spoor en kermis), koken, tuinieren, wandelen en
muziek. ÀIet veel plezier heb ik onlangs een juke-box uit 1961, een Rock-Ola Empress, gerestaureerd.

Opleidingen
HTl, Projectleide.
BNÀ /TS, Opzichter/Tekenaar

diploma
diploma
diploma
diploma

[4ÍS, Bouwkunde
HAVO

behaald
behaald
behaald
behaald

in:
in:
in:
in:

1990
1988
1982
1g7g

Cursírssen
[4EEREFFECT.NL, Time-management lraining
NSC, Bodemverontreiniging en vastgoed
BOB, Commercieel onderhandelèn
EUROFORM, Duuzaam bouwen
MISSET, Taxerea van onroerènde zaken
EUROFORM, Contracten maken in de bouw
NSC, Financieaing commerciéel vastgoed

2008
1S97

1997
1996
1994
1994
1994

Werkervaring
bouwkundig adviesbureau DHC
gemeentè Gouda
lngenieursbureau Drechtsteden
HD Projectrealisatie
BOAG Bouw Advies Gíoep
ArchitectènbuÍo Broek ën Bakèma
Ontwikkelingsmij. NV StedelÍk Belang
Vermeer Bouw
Arch itectenbureau F.C. de Weger
lngenieursbureau Bravenboer & Scheers
Militaire dienstplicht
Eba Brabant BV

Directeur

Píojectleider/adviseur
PíojecUeider

Senior-projectleider
Paojectmanager
Projectcoördinator
Projectmanager/afdelingshooÍd

Assistent-projectleider
Eèrste tekenaar
Opzichter/projectlèider
Timmerman

2013
2010
2009
2005

- heden

'1999 -

2013
2010
2009
2005

1998 - 1999
'1992 - 1998

1991
1990
1985
1984

- 1992
- 199'1
- 1990
- 1985

'1982,1984
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De heer A. de Haan
Corrie Vonkplantsoen 3
3207 WS Sprjkenisse

hrm

0182-588161

26 Íebtuati 2013

Sheila Hussainali

809023

getuigschrft

getuigschrift
Ondergetekende verkaart dat de heer André (A) de Haan, geboren op 2 oktober 1960 te Heerlen, van
1 maart 2010 tot 1 maad 2013 werkzaam is geweest bij de gemeente Gouda.

André

is werkzaam geweest ln de functie van bouwkundig adv seuÍ en projectleider op contractbasis bij de
afdel ng Cultuur, Vrije tLjd en Vastgoed (CW) voorheen Team Vastgoed voor 36 uur per week.

André heeft als bouwkundig adviseur de uitvoeringfase en de fase van ngebruikname van de nieuwbouw
van het stadhuis van Gouda het Huis van de Stad, voor de gemeente Gouda uitstekend begeleid André is
als voorzitter en coördinator van diverse overleggen de schakel geweest tussen de gemeente Gouda,
NS Poort en de ontwerpende partijen Hlerbij heeft hij op conscléntieuze wijze niet alleen de plannlng en het
budget bewaakt, maaÍ ook de bewaklng van de kwaliteit die door alle uitvoerende partjen is geleverd, heeft
hij met verve gedaan
Ook bij een omvangrijk deelproject als de inrichting van de audio-visuele m ddelen in het Huis van de Stad
heeft Andre een sleutelrol vervuld bij de voorbereiding, uitvoering, afstemming met diverse collega's van
andere afdelingen, de ingebrulkname en de nazorg h erop.
Naast de werkzaamheden vooÍ het project Huis van de Stad heeft André als projectleider een bepalende rol
bU een aantal grote projecten, zoa s de restauralie van de Vrouwetoren en een deel van de
voorbereid ng van de nieuwbouw van het depotgebouw in Gouda.

gespeeld

André is in belde bovengenoemde Íollen een goede gesprekspartner geweest voor de teamleider van het
onderdeel Vastgoed en de wethoudeÍ (poÍtefeuillehouder).
André is een "hands on" professionald e nuchter en realstisch is maarwaar mogelljkzoeki naar
mogel0kheden om grenzen op te rekken om zo processen vlot te trekken èn/of doelen te realiseren.

gèmeente
Oouda

Pós1bus 1036 230088 Gouda
e mail oémeéntéOooudé n
wrJ o.uda nl

wébsle

André is een prettig en sociaal mens met het vermogen om bij een redelijke "stand alone" functie
aangesloten te blÍven bl het (project)tearn en de organisatiedoelen.
De gemeente Gouda en in het brzondèr ondergetekende, zijn meer dan tevreden over het werk dat André
geleverd heeft in de afgelopen jaren.

NIet vrÍendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders van Gouda,

gemèentesecretaris/algemeen

direcieur

ROMEYN PROJECTONTWIKKELING

BOAC BV,,
t.a-v. de Weledele heer
A.C- van der Berg,
Postbus 8595,
3009 AN Rotterdam.

6 Íèbrua.i 200,1

V!]RKLARIN(].

Project : Nieuwbouw Sdu-compiex

B

inckhorsl làan ,101,40i te 's-Gravenhage.

Betreft : Tevredenheidsverk,aring.

Geachte heer van den Berg.

Bij dezen lvil ik u lateD weten alsdat BO?IG Bourv Advies Groep BV le Rotterdam zich tcn aanz,en van
het doorons ontrvikkelde er gerealiseerde gebousencomplex aan de BinckhorslÍaan 40l-40i te Den l]aag,
ten behoevevande Sd u/Grafisch Bedrï t geseldig heeftgèkweten ran de door ons opgedragcn rverkzaam,
heden ten aanzien van het projecrmanagemeni en toezicht op de uilvoering van de bo0w.
Zowel de kwaliteii varr het \À.erk, als de organisatie van de r:itvoering voldcden ruimschoots aan dc door
ons gestelde eiscn en normen.
Tevens kan opgemerkt worden dat de communicarie met name ook met Ing. A. de HaeD, voorlretfelijk\{as.
Geen moeite was hem teveel.

Het leek ons aardig u dit te latcr weteD.

lijkc groeten,
je.tontwikkeling BV

RO\4EYN PRO]ECTONTWIKKEI-INC BV
-IELEFOON

POSTBUS 54 ] I 60 AB LISSÉ HEEREWEG 282 LISSE

KVK LEIDEN 280606írq
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