PERSONALIA
In 1964 geboren te Leiden. Gehuwd, zoon en dochter.
Arena 15, 2211 LS, Noordwijkerhout, ronaldvanelk@ziggo.nl

DOELSTELLING
Werkzaamheden die inspireren en aansluiten op mijn technische / academische
achtergrond met ruimte voor nieuwe uitdagingen, in een open sfeer. Projectmatig werk,
of in overleg Freelance werk mogelijk in eigen kantoor of op locatie.

OPLEIDING
Lager technisch onderwijs Voorhout 1978-1982
Middelbaar technisch onderwijs Leiden 1982-1986
Inclusief 1 jaar stage op een bouwplaats en een architectenbureau.

Hoger technisch onderwijs Haarlem 1986-1990
Inclusief 1 jaar stage; een klein restaurant in Houwskeletbouw gebouwd door de
leerlingen van de afdeling bouwtechniek van een LTS: Bouwkundig en constructief reken
en tekenwerk, assistentie directievoering.

Academie van Bouwkunst Amsterdam 1991-1999
Avond opleiding architect naast het dagelijkse werk op een bureau, (=vereiste): Colleges,
ateliers en projecten van 8 tot 16 weken waarin een opdracht van de docent,
(architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten). Daarnaast week
workshops (snelle beslissingen).

Diverse bedrijfsopleidingen en cursussen 1990-heden
Projectleiding en management Moret Ernst & Yong bij Ing. bureau Evers & Partners.
Acad opleiding Ing. Bureau Evers & Partners en Architectenbureau Noordwijk
Interne opleiding CAD opgezet/gegeven aan medewerkers Architectenbureau Noordwijk.
Acad, Arkey, Normering, aanbesteding, bouwbesluit en management bij VYA en FARO.
Studietrips naar Zwitserland, Duitsland, Italië bij VYA en FARO.
Duurzaamheid en Passief bouwen Workshops bij FARO Architecten.
Workshops zorghuisvesting bij de afdeling Vastgoed van De Hartekampgroep.
Diverse software educatie van Office, Autodesk en Adobe, 3D software / Studio Max via
AiCiA (eigen onderneming).

ERVARING
3 jaar Ingenieursbureau Evers & Partners 1990-1993
1e tekenaar, projectleider: Divers bouwkundig werk in de utiliteit. Enige tijd als
projectleider op het Albert Heijn innovatie project, (interieurs volgens het z.g. “Nieuwe
Supermarkt Concept”)

3 jaar 2 Architectenbureaus in Noordwijk 1994-1997
1e tekenaar, technische ontwerper, projectleider: Divers (ontwerp)technisch werk in
seriematige woningbouw en private woningbouw, utiliteit, regelgeving.

11 jaar Vera Yanovshtchinsky Architecten 1997-2008
Projectleider, ontwerper: Cursussen, Workshops CAD Vectorworks, Bouwbesluit,
Normering, directievoering. Divers ontwerp technisch werk, projectleiding in de utiliteit
en woning bouw. In alle fasen, vanaf VO / DO tot aan de oplevering.
1. Winkelcentrum 12500 m2 en 68 woningen in Den Haag Zuid west, Leyweg,
•

DO, Bestek, Werkfase, Uitvoering

2. Woningen en winkels in Amsterdam, Bos en Lommer
•
3.

Bestek

Dagopvang en recreatie centrum voor mensen met een beperking in het Zuiderpark te
Den Haag, 1300 m2. ‘Particuliere opdrachtgever/stichting’. Alle fasen vanaf VO tot aan
de oplevering in januari 2005. 100% opdracht: Ik was verantwoordelijk voor zowel het
(technisch) ontwerp, al het tekenwerk als ook de directievoering. Unieke integrale
opgave gezien de huidige specialisatie: Project was genomineerd voor BNA gebouw
van het jaar en winnaar van de Houtprijs. Heb hierover lezingen mogen geven aan de
TU Delft.
• Ontwerp, advisering van de opdrachtgever, PVE, kostenramingen.
(3D)visualisering t.b.v. informatie opdrachtgever, (fondsen). VO, DO,
Bouwvoorbereiding, Werkfase. Keuze en aansturing adviseurs. Bestek,
directiebegroting, planning en aanbesteding / keuze aannemers. Volledige
directievoering tijdens de bouw, voorzitten van vergaderingen. Alle
bijkomende administratie en communicatie.

4. Cultuurcampus Utrecht; School, Winkels, Bibliotheek, Stadsdeelcentrum.
•

VO, DO, Werkfase, uitvoeringsfase en esthetische directievoering.

5. Postjesweg Noord, Amsterdam
•

Bouwaanvraag

6. Wateringse Veld College, (voormalig Terra College).
•

Werkfase, uitvoeringsfase / esthetische directievoering. Tot aan de
oplevering in februari 2008

7. Studentenhuisvesting TU Delft
•

VO, DO Bouwaanvraag, bestek, werkfase

2 jaar FARO Architecten 2008-2010
Projectleider, ontwerper: Divers ontwerp technisch werk, projectleiding in de utiliteit en
woning bouw. In alle fasen, vanaf VO / DO tot aan de oplevering. I.s.m. 1 van de
partners::
8.

Basisschool Benoordenhout Den Haag
•

9.

VO, DO

Kinderdagverblijf Almere
•

VO

10. Ecologische toren Almere
•

VO met:

11. Onderzoek naar een nieuwe organisatie structuur van integrale samenwerking tussen
opdrachtgever en adviseurs om te komen tot een gebouw volgens het Cradle to
Cradle principe
12. Woningen te Pijnacker
•

Onderzoek i.s.m. TNO Delft naar een duurzaam nieuw systeem van ventileren
en verwarmen in woningbouw, (verdeel ring concept)

13. Renovatie 400 woningen Schilderwijk Den Haag
•

Onderzoek naar 3 mogelijke scenario’s van renovatie: van noodzakelijk
onderhoud tot zeer duurzame renovatie.

14. Staatsbosbeheer
•

VO DO en Bestek voor collectieve gebouwen op de natuur kampeerterreinen
in 3 typen

15. Woongebouw aan het Ringspoor te Amsterdam
•

Uitvoeringsfase: Esthetische directievoering

16. 170 woningen in Hoogvliet Rotterdam
•

Bestek, Werkfase, Uitvoering, Esthetische directievoering

17. Diverse bureau taken / organisatie
•

Organiseren en voorzitten Projectleiders overleg

•

Documentatie, informatie

•

Ondersteuning en controle projecten overige projectleiders, alle fasen

8 jaar AiCiA Advies, ontwerp, 2010/2011-heden
Initiatiefnemer en eigenaar bureau voor Onderzoek, Ontwerp en Advies: Projectleiding
en directievoering. opstellen PVE, haalbaarheid en (her)bestemming onderzoek. Contract
en technische uitwerking alle fasen. Bouwtechnische keuringen en opleveringen. Diverse
vergunning aanvragen.
18. Programmaonderzoek:
•

Verkaveling en programma onderzoek oud bedrijventerrein binnenstad
Amsterdam, rapportage met alternatieve doorsneden, plattegronden.

19. Diverse onderzoek / ontwerp, bouwkundig advies en uitwerking:
•

Functieaanpassing c.q. verbouwing van dagbesteding naar woonvoorziening
Oostenrijklaan Hartekampgroep Haarlem.

•

Herbestemmingonderzoek en ontwerp Aula Hartekampgroep Heemstede.

20. Voorbereiding, uitwerking verschillende (ver)bouw en nieuwbouw.:
•

VO, DO, Bestek, Werktekeningen, uitvoering begeleiding. Vergunning
aanvragen o.a. Uitbreiding woning te Leiden.

21. Bouwkundig advies Vereniging Eigen Huis:
•

Bouwtechnische keuringen bestaande vastgoed.

•

Opleveringskeuringen.

3 jaar Vastgoed afdeling De Hartekampgroep 2012/2015
Project (bege) leider op de afdeling vastgoed van zorgstichting de Hartekampgroep in
Haarlem/Heemstede. De Hartekamp Groep heeft meer dan 50 locaties waarin diverse
woonvormen, vormen van dagbesteding en beschermd wonen in Kennemerland, Duinen Bollenstreek, Amstelland en Meerlanden. De Hartekamp Groep biedt zorg en
ondersteuning aan ca. 1700 cliënten met een verstandelijke of meervoudige beperking.
De afdeling Vastgoed houdt zich bezig met de huisvesting wat betreft beheer, onderhoud
en nieuwbouw.
22. Projectleiding functionele aanpassingen: Voorbereiding, uitwerking en begeleiding
(met budgetverantwoording) bij het geschikt maken van bestaande locaties voor
nieuwe functies of bewoners met ieder hun eigen individuele wensen en
zorgbehoefte.
•

Voorbereiding, uitwerking en uitvoeringsbegeleiding diverse verbouwingen
bestaande locaties o.a. woning ´t Veer te Heemskerk, Laan van Broekpolder
Beverwijk etc.

•

Voorbereiding en uitvoeringsbegeleiding verbouwing De Witstraat Haarlem
centrum

•

Haalbaarheid onderzoek, uitwerking/voorbereiding en uitvoeringsbegeleiding
verbouwing Spaarne Haarlem centrum.

•

Technische uitwerking/voorbereiding en uitvoeringsbegeleiding verbouwing
van dagbestedinglocatie De Hermelijn te Haarlem. Waarin begrepen de
aanbesteding en begeleiding van een aanzienlijke asbest sanering.

23. Onderzoek naar nieuwe woonvormen met een 1e (woon-zorgfunctie) en 2e gebruik
(particuliere kleine huisvesting).
24. Onderzoek naar herhuisvesting bestaande dagbestedingsoloactie de Hermelijn te
Haarlem.
25. Onderzoek naar herbestemming woonzorglocatie Heemskerk.
26. Uitwerking verschillende (ver)bouw en (omgeving) vergunning aanvragen:
•

Ontwerp, vergunning, Bestek en werktekeningen, uitvoeringsbegeleiding.
Vergunning aanvragen van uitbreiding dagbestedinglocatie t´Hof te
Heemskerk.

27. Contract onderzoek en overleg met aansprakelijke aannemers aangaande uitvoering
fouten van eerder opgeleverde bouwkundige onderdelen, o.a. in dagbestedinglocatie
Het Duinhuis te Haarlem. Hieruit volgende voorbereiding en uitvoeringsbegeleiding
van herstel werkzaamheden.
28. Diverse vergunningsaanvragen, aanbestedingen en overleg bij derden van
bovenstaande activiteiten.
29. En meer...

Enkele Projecten:
1.

3.

4.

6.

8.

10.
11.

13.

16.

18.

19.

20.

23.

26.

