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Carriere opsomming
Juli 2015 - heden

: Eigenaar PDe Support.

2013 - 2014

: Projectmanager bij Hendriks groep Veenendaal.

1999 - 2012

: Projectmanager, Visser & Smit bouw (Volker Wessels).

1992 - 1999

: Werkvoorbereider / projectcoördinator, Visser & Smit bouw.
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Profiel:
Peter Derksen is een ervaren projectmanager die +/- 15 jaar leiding heeft gegeven aan een team
variërend in grote van 3 tot 20 personen bestaande uit uitvoerders, werkvoorbereiders,
engineers, veiligheidskundige en secretaresse. De werkzaamheden waren meestal van civiel
bouwkundige aard binnen een multidisciplinair project.
Het ging hier voornamelijk om werken die gerealiseerd moesten worden in de industriële sector.
Deze projecten varieerden in grote qua aanneemsom van 1 miljoen tot +/- 40 miljoen euro.
Binnen de projecten was hij eindverantwoordelijk voor veiligheid, kwaliteit, planning, budget en
rapporteerde rechtstreeks aan de directie.
Voordat hij als projectmanager begon heeft hij 7 jaar gewerkt in de rol van werkvoorbereider c.q.
projectcoördinator.
Na ongeveer 22 jaar gewerkt te hebben voor een van de grootste aannemers van Nederland
(Volker Wessels) heeft hij +/- 2 jaar gewerkt als projectmanager voor een ruwbouw aannemer in
de utiliteitsbouw.
Na ruim 2 jaar werken voor deze aannemer heeft hij besloten om zelf te gaan ondernemen en is
een eenmanszaak gestart in het leveren van diensten waaronder, acquisitie, advisering,
calculeren, offreren en het begeleiden van projecten.
Peter Derksen is een gedreven projectmanager die graag samen met anderen zijn doelen bereikt,
hij doet dit op een prettige heldere manier zonder hierbij de gestelde randvoorwaarden uit het
oog te verliezen.

Opleidingen
Opleidingen en
cursussen
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Timmeren-LTS-B en C-niveau
MTS-Weg & Waterbouw
MTS-Bouwkunde
Windows & Excel
Beheersing Bouw Uitvoering (BBU)
Introductiecursus Koninklijke Volker Wessels
Werkorganisatie B&U
Betere Beheersing Werkmethode (BBW)
Schriftelijk Rapporteren
Leidinggeven-2
Onderhandelingsvaardigheid & Conflicthantering
Toolbox meetingen & Werkoverleg
Jong Management
BBW-module Verdieping Contractuele- en
Verzekeringsaspecten
BBW-module Persoonlijke Presentatie
BBW-module Commercie
Inzicht in Invloed
VOL-VCA
BBW-module Schriftelijke Communicatie
Performancetraining
Projectmanagement 2
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Werkervaring
Juli 2015 – Heden.

Eigenaar van PDe Support (adviseert / calculeert
en werkt als projectmanager voor bouwbedrijven
of opdrachtgevers.

Januari 2014 – november 2014

Projectmanager bij ruwbouwconcept (onderdeel
van de Hendriks groep te Veenendaal)
Diverse werken begeleid in de ruwbouwfase,
tunnelbekisting, montagewerk prefab beton.

December 2013- April 2013

Interim Projectmanager bij Hendriks
geveltechniek Veenendaal.
Aansturen van 3 projectleiders en begeleiden van
lopende werken. Het bedrijf hield zich bezig met
produceren en monteren van stalen en
aluminium puien.

April 2013 – Januari 1992

Sinds 1999 werkzaam als Projectleider voor
Visser & Smit Bouw en daarbij leiding gegeven
aan de (ontwerp en) uitvoering van voornamelijk
industriële werken. Daarvoor 7 jaar als
werkvoorbereider en projectcoördinator
werkzaam geweest.

Karakter eigenschappen:
Eerlijk, recht door zee, kalm, commercieel en prettig in omgang, soms ongeduldig.

Taalvaardigheid

Nederlands

- Mondeling goed

- Schriftelijk goed

Duits

- Mondeling goed

- Schriftelijk redelijk

Engels

- Mondeling goed

- Schriftelijk redelijk

Rijbewijs
A, AM, B, BE

CV Peter Derksen

3

CV Peter Derksen

4

