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Personalia
Naam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon
Email
Geboren
Burgelijke staat
Nationaliteit
Geslacht
Religie
Privé

: J.K Haaksema
: Hildegard van Bingenweg 91
: 9408 BH
: Assen
: 06-23176313
: jankohaaksema@ha-connect.nl
: 04-03-1986
: Gehuwd
: Nederlands
: Man
: Christen
: Vader van een zoon

Opleiding
2012/2013
2009
2004/2006
2002/2004
1998/2002

: KOP opleiding projectmanagement “HBO”
: BOB opleiding projectmanagement
: Uitvoering GWW Soma College
: GWW Opleiding Soma College
: VMBO Groeneschool

Certificaten






VCA Vol.

Brandbestrijding en ontruiming.
Eerste hulp bij een ongeval.
Basisopleiding bedrijfshulpverlener.
Gebruik Automatische Externe defibrilator.






Geotechniek in de praktijk.
Ontwikkelen specialistisch Materieel / PUMA.
Contractmanagement UAV GC 2005.
Contractmanagement Voorwaarden voor de
uitvoering van werken en van technische
installatiewerken 2012 (UAV2012).

Werkervaring
2015- Heden

HAConnect
Gestart als zelfstandig ondernemer op het gebied van advies & projectmanagement.
 Extern Advies
Opdracht: Ondergrondse infra in kaart brengen voor een energiepark.
 Projectleiding
Opdracht: Het aanbrengen van een vuilwaterriool drukleiding inclusief
pompvuilwaterstation.
 Projectleiding
Opdracht: Reconstructie van een parkinrichting inclusief optimaliseren van het drainage
systeem.
 Kostenramingen en calculatie
Opdracht: Adviseren en calculeren in aanbestedingsfase voor GWW bedrijven.
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Projectbegeleiding
Opdracht: De werkvoorbereiding en uitvoering van het bouwrijp maken van een nieuw te
realiseren zuivering.
Tendermanagement:
Opdracht: EMVI Plan: Tender proces begeleiden en plan van aanpak opstellen.
Extern advies
Opdracht: Adviseren hoe om te gaan met strategisch omgevingsmanagement.
Kostenramingen en calculatie
Opdracht: Contract en Calculatie beoordelen. Optimalisatie voorstellen en alternatieve
werkwijze adviseren.
Omgevingsmanagement inzake project Dijkverbetering HOP.
Opdracht: Vanuit de projectorganisatie verantwoordelijk voor de communicatie en
technische validatie met +/- 280 perceel eigenaren en aanwonenden.

2013-2015

GMB Civiel
Functie: Omgevingsmanager/ Sen. Uitvoerder.
Opdracht: Verantwoordelijke voor de voorbereiding en begeleiding van civiele projecten in
realisatiefase vanaf aanbieding t/m opleveringsfase. Adviseren en regisseren in
omgevingsmanagement vraagstukken. (K&L, Archeologie, Ecologie, NGE, Milieu,
vergunningen)

2012

GMB Civiel
Functie: Uitvoerder/ Assistent Projectleider
Opdracht: Verantwoordelijk voor de werkvoorbereiding en uitvoering van
dijkverbeteringsprojecten in uitvoeringsfase in een gecompliceerde omgeving.

2011

GMB Infra
Functie: Gespreksleider/ Uitvoerder
Opdracht: Verantwoordelijk voor de technische en contractuele afstemming met +/- 230
kandidaten van de asbestsaneringsregeling 3e Fase te Harderwijk. Verantwoordelijk voor het
voorbereiden en onder veilige condities inrichten van de saneringslocaties.

2009-2010

GMB Infra
Functie: Uitvoerder/ Werkvoorbereider
Opdracht: Verantwoordelijk voor de werkvoorbereiding en uitvoering van een
rioolwatertransportleiding en het bouwen van specialistisch leidingwerk van een ultra puur
water fabriek.

2007-2008

GMB Infra
Functie: Assistent uitvoerder/ Calculator/ Werkvoorbereider
Opdracht: Ter ondersteuning van de “Senior” uitvoerder dijkverbetering werkzaamheden en
saneringen organiseren en coördineren.

2002-2007

Mulder Loonbedrijf
Rol: As uitvoerder /Kraanmachinist/ Planner/ Calculator
Opdracht: Alle voortkomende werkzaamheden binnen de organisatie aanpakken.

Voor referentiewerken zie bijlage 1:
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Ontspanning en vrije tijd:
Sport
Nevenactiviteiten
Nevenactiviteiten

: Mountainbike/ Squash
: Voorzitter kerkelijk bestuur
: Actief lid van Captain Co Creation “een jongeren netwerkcollectief
op initiatief van RWS”

Talen
Nederlands
Engels

: Goed
: Redelijk

Gedreven en deskundig
Een adviseur en ondernemer die vanuit de praktijk en theorie multidisciplinaire ervaring heeft opgedaan met
civiele projecten. Naast vakinhoudelijk advies heeft Janko zich met name ontwikkeld in het richting geven aan
projecten. Inbrengen van deskundigheid, harmonieus met elkaar werken en daarmee een waardevolle bijdrage
leveren aan civiele projecten, is wat deze ondernemer drijft.
Projectmanagement en advies
Omgevingsmanagement, project en procesbeheersing, contractmanagement, ontwerp- technisch
management.
Projectondersteuning
Opstellen en vaststellen van kostenramingen, directievoering & project toezicht, uitvoeringscoördinatie,
werkvoorbereiding infra, V&G voorbereiding & coördinatie.
Mijn specifieke eigenschappen
Leiderschap en koers uitzetten. Betrouwbaar, zakenkundig, strategisch en het ruimtelijk inzicht is sterk
aanwezig. Gemotiveerd en in harmonie met elkaar samenwerken is onderdeel van de dagelijks activiteiten.
Ervaring per discipline civiel
Dijkverbeteringen, grondwerk, cultuurtechnisch werk, waterhuishouding infra, wegenbouw, ondergrondse
infra, specialistisch leidingwerk.
ICT Vaardigheden
Excel, Word, power point, One Note, Metacom, Relatics, My Corsa, Share point, Website beheer & Ontwerp,
Visi_Bakker&Spees.
Contract kennis
BVP, UAV GC & DC, RAW, STABU, Scopemanagement.
Zelfontwikkeling
Thuis studies, zelfreflectie, management boeken lezen.
Functie profiel
Kijkt denkt en doet vanuit de praktijk, geeft leiding en laat mensen vanuit hun
kracht werken, heeft cijfermatig inzicht, kan goed contract en techniek analyseren
en hier invulling aangeven, kan goed met de omgeving communiceren, kan goed
organiseren, denkt in alternatieven, heeft een creatief denkvermogen.
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