Curriculum vitae
Persoonlijke gegevens:
Naam:
Voornaam:
Adres:
Telefoon:
Mobiel:
E-mail:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Burgerlijke staat:

Paauwe
Henk
De Lint 132
4761 XS Zevenbergen
0168-330543
06-42220730
henk@ingbureaupaauwe.nl
22 juni 1964
Gapinge
samenwonend, twee kinderen

Opleidingen:
Onderwijs
HAVO
HBO
HBO

School:
Christelijke Scholengemeenschap Walcheren
Hogeschool Zeeland
Hogeschool Zeeland

Diploma
Ja

Richting:

Van:
aug 1976

Tot:
jun 1981

Ja
Ja

Civiele techniek
Bouwkunde

aug 1981
aug 1985

jun 1985
dec 1987

Cursussen:
Type cursus
cursus hydrografie
Basis-VCA (64932)
asfaltcursus
cursus Directie UAV
Training Prestatiebestekken,
Basistraining MicroStation V8
UAV-GC 2005
Introductiecursus ArcGIS 9.1
Cursus Intwis
Audit-cursus
Training Risicomanagement
Lead Auditor Kwaliteit ISO9001
VOL-VCA (386690.00094578)
Prince2 (2009) Foundation
Diverse SCB-trainingen
Innovatiegericht Inkopen
Risicomanagement voor Aanleg
Basis Systems Engineering
Assetmanagement
RAMS
Life Cycle Cost
Integrale veiligheid
Werkervaring:
mei 2004 - heden

Gegeven door:
Hogere Zeevaartschool te Amsterdam
Elsevier Opleidingen
intern HWZ
Rijkswaterstaat i.s.m. PBNA
Rijkswaterstaat i.s.m. Oranjewoud
Bentley Systems
Rijkswaterstaat i.s.m. Elsevier
ESRI
ESRI
DNV
Waterschap Brabantse Delta i.s.m. Arcadis
DNV
NCOI i.s.m. PBNA
zelfstudie i.s.m. APMG Benelux
Rijkswaterstaat Corporate Learning Center
Rijkswaterstaat Corporate Learning Center
Rijkswaterstaat Corporate Learning Center
Rijkswaterstaat Corporate Learning Center
Rijkswaterstaat Corporate Learning Center
Rijkswaterstaat Corporate Learning Center
Rijkswaterstaat Corporate Learning Center
Rijkswaterstaat Corporate Learning Center

Jaar
1991
1995
1996
1997
2003
2005
2005
2005
2009
2010
2012
2013
2015
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

Ingenieursbureau Paauwe
Projecten via eigen bedrijf bij diverse overheden.

mrt 2017 – sep 2017 Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten en Onderhoud (detachering
als ZZP’er)
Adviseur contractmanagement/assistent contractmanager, 24
uur/week.
Project: Meerjarig onderhoud tunnels in de regio Zeeland; Vlaketunnel en
Dampoortaquaduct


Alle voorkomende werkzaamheden in het kader van het VTW-proces;



Beoordelen van verbeter- en investeringsvoorstellen van de ON;
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Meewerken, bewaken en evt. aanjagen van het betaalproces;



Uitvoeren van documenttoetsen en/of deelnemen aan het toetsteam;



Meewerken in het schadeproces;



Voorbereiden en verslagleggen van project- en contractoverleg OG-ON;



deelnemen aan interne risicosessies en prestatiemeting van de ON.

nov 2016 – dec 2016 Waterschap Hollandse Delta, Ridderkerk (detachering als ZZP’er)
Adviseur contractmanagement 36 uur/week
Afdeling Projecten & Uitvoering, team Baggeren








Uitvoeringsbegeleiding conform systeemgerichte contractbeheersing (SCB)
van een baggerwerk op de grotere waterlopen van Goeree-Overflakkee;
het beoordelen/toetsen van alle documenten die door de Opdrachtnemer
worden aangeleverd;
het opstellen van toetsplannen en toetsplanningen;
het laten verrichten van procestoetsen, intake met (externe) leadauditor
en afhandeling toetsen;
het beheren van het contractdossier in SharePoint 2013;
bijdrage leveren aan het opstellen en bijhouden van het risicodossier;
het voorbereiden en opstellen van de prestatieverklaring voor de
contractmanager;


jul 2015 – juli 2016

het deelnemen aan het periodiek contractmanagementoverleg.

Waterschap Scheldestromen, Middelburg (detachering als ZZP’er)
Projectleider / werkvoorbereider 32 uur/week
Afdeling Waterkeringen, team Ingenieursbureau; twee projecten
1ste project: Bodembescherming ‘t Killetje (Getijdenduiker Plan Waterdunen)
2e project: Binnen- en buitendijkse fietsroutes Oosterschelde +Westerschelde
 begeleiding van het ontwerpproces door extern adviesbureau;


begeleiding van het opstellen van de tekeningen;



uitzetten van vooronderzoeken op gebied van NGE, natuur/flora- en fauna,
(water)bodem;



aanvragen van benodigde vergunningen (NB-wet en Waterwet);



opstellen interne procesdocumenten (begrotingsplan, contractadvies,
ontwerpnota);



opstellen en actueel houden van een risicodossier;



opstellen en actueel houden van een projectplanning;



afstemmen van het ontwerp binnen de afdeling (o.a. met Beleid & Beheer).

jan 2011 – mei 2015 Waterschap Brabantse Delta, Breda (detachering als ZZP’er)
Technisch manager/contractmanager/manager projectbeheersing
24 uur/week in 2011, 32-36 uur/week in 2012-2015
Afdeling Ontwerp & Realisatie;
diverse kleinere natuurprojecten en wateroverlastprojecten (zie hieronder,
variërend van € 100.000 - € 5 miljoen ) begeleid. Het waterschap is in de loop
van 2011 overgestapt op het Rijkswaterstaat IPM-model.


Verantwoordelijk voor de contract- en projectbeheersing;



inkopen van de benodigde adviesdiensten en vooronderzoeken;



aanvragen of laten aanvragen van benodigde vergunningen;



afstemmen van het ontwerp met overige afdelingen (o.a. Beleid en
Plantoetsing, Beheer en Bediening, Onderhoud);



opstellen en actueel houden van een risicodossier;



opstellen en actueel houden van een projectplanning;
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(laten) opstellen van een bestek, tekeningen en bijlagen inclusief
besteksraming;



(laten) aanbesteden van het werk i.s.m. afdeling Inkoop;



het begeleiden van de uitvoeringsfase (zowel zelf in de rol van Directie UAV
als in de regisseursrol met een externe directie UAV);



het adviseren van de projectmanager en/of interne opdrachtgever over
afwijkingen en meerwerk;



vormen van een projectdossier t.b.v. externe accountantscontroles;



Managementrapportages per kwartaal op Geld, Tijd, Kwaliteit, Informatie,
Organisatie en Subsidies;



Voortgangsrapportages (variërend van 1-3 keer per jaar) per subsidie;

 Overdracht project aan beheer en onderhoud-afdelingen.
Projecten:
 aanleg ecologische verbindingszone en waterberging Molenbeek;

jul 2010 – dec 2011



aanleg ecologische verbindingszone Rissebeek;



herstel Natte Natuurparel Noordpolder Ossendrecht;



natuurinrichting Jagersrust, Ossendrecht;



aanleg ecologische verbindingszone Cruijslandse Kreken, fase 1;



herverkaveling Weerijs Zuid;



wateroverlast Vosdonk, Etten-Leur;



wateroverlast Dorpskern Fijnaart;



diverse kleinere knelpunten in het regionale watersysteem.

Rijkswaterstaat Dienst Utrecht (detachering als ZZP’er)
Adviseur contractmanagement, 32 uur/week resp. 16 uur/week.
Afdeling Realisatie Infrastructuur; twee projecten
(2e helft 2010 en 2e t/m 4e kwartaal 2011 in deeltijd);
1e project: als adviseur contracten een tweetal wijzigingsovereenkomsten
opstellen voor meerwerk ter waarde van ca. € 5 miljoen op het lopende D&Ccontract Renovatie Meerplaatsen Amsterdam-Rijnkanaal;


opstellen van Vraagspecificatie Deel 1 en 2;



beoordelen prijsaanbiedingen aannemer voor het meerwerk;



adviseren projectmanager/infraprovider/verkeersmanager over te kiezen
technische oplossingen cq varianten;



overleg met het waterdistrict over de scope van de werkzaamheden
deelnemen aan risico-sessies (zowel intern als met de aannemer);



vervangen manager techniek bij afwezigheid.

2e project: als adviseur contracten een bijdrage geleverd aan het opstellen van
het D&C-contract voor het verwijderen van het sluiseiland Zeeburg;


opstellen van (een deel van de) Vraagspecificaties Deel 1 en 2 op basis van
Systems Engineering;



bijdrage leveren aan diverse SE-documenten (conform de Werkwijzer
Aanleg);


jan 2008 – jun 2010

deelnemen aan interne risicosessies;

Rijkswaterstaat Dienst Zeeland/Projectbureau Zeeweringen
Projectleider / Directie UAV, 40 uur/week, (detachering als ZZP’er)
Invulling geven aan de rol van projectleider/Directie UAV op meerdere
Zeeweringenprojecten.
Projectbureau Zeeweringen werkt volgens het Rijkswaterstaat IPM-model en
volgt zoveel als mogelijk de RWS-regelgeving m.b.t. contractvorming en
aanbesteding;
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aansturen van het contractbeheersingsteam, bestaande uit directievoerders
en toetsers voor dijkwerken van € 4 tot € 8 miljoen;



onderhouden van contact met interne organisatie, zoals contract-, technisch
en projectmanager en daarnaast de interne opdrachtgever;



meedraaien in omgevingsmanagement op gebied van informatieavonden en
omgevingsgesprekken met belanghebbenden;

apr 2005 – dec 2007



ervaring met lichte vorm van systeemgerichte contractbeheersing (SCB);



ervaring met systeem-, proces- en producttoetsen.

Rijkswaterstaat Dienst Zeeland (detachering als ZZP’er via Innotiv)
Deelprojectleider, 40 uur/week
Afdeling Realisatie Infrastructuur;
als deelprojectleider de volledige contractvoorbereiding verzorgen van een
nautisch onderhoudsbaggerwerk en de renovatie van kademuren langs het
Kanaal Gent-Terneuzen;
Nautisch baggerwerk als prestatiebestek op de markt zetten. Renovatie oevers
als een Design & Construct op basis van de UAV-GC 2005.
Onder volledige contractvoorbereiding wordt in dit verband bedoeld;


(laten) uitvoeren van waterbodemonderzoek;



opstellen van alle contractdocumenten (m.u.v. de tekeningen);



opstellen van een kostenraming en een PRI-raming;



opstellen van een projectplanning;



aanvragen van de benodigde vergunningen voor het baggerwerk (WVO,
WBb, NB-wet, bergingsverzoek Slufter en EVOA);



bewaken van de voortgang op het gebied van geld en tijd;



onderhouden van contacten met de omgeving (provincie, kabel- en
leidingbeheerders, havenschap, etc.);



geven van Inlichtingen en het opstellen van een gunningsadvies na
aanbesteding.

mei 2004 – okt 2004 Hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard (detachering als ZZP’er)
Medewerker waterkeringen, 40 uur/week
Afdeling Beheer Waterkeringen en Wegen
Project: het opzetten van een database in Access t.b.v. het invoeren van
inspectiegegevens van de waterkeringen;


maken van diverse inspectieformulieren;



koppelen van de database aan een geografisch informatie systeem
(ArcView);



verrichten van de jaarlijkse inspectie aan de primaire waterkeringen en het
invoeren van deze gegevens in de database.

jan 2002 – mrt 2004

Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland (detachering via Tracé)
Medewerker ontwerp (adviseur contracten), 40 uur/week
Dienstkring Merwede & Maas


opstellen van bestekken en contracten met alle daarbij behorende
documenten zoals tekeningen, V en G-plannen, controle- en
beheersplannen, etc.;



opstellen van kostenramingen;



voorbereiden cq begeleiden van aanbestedingen tot en met de
opdrachtverstrekking;



opstellen van staten van meer/minderwerk;



bijwerken van de legger met tekeningen voor groen onderhoudswerk;
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opstellen van aannemerevaluaties (als ondersteuning voor de Directie
UAV);



verrichten van ondersteunende werkzaamheden in het kader van Beheer
Plan Nat, zoals invoeren en muteren van informatie in een geografisch
informatie systeem (ArcView).

nov 1997 – jan 2002

Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam (detachering via Vitae)
Chef beheer glooiingen / senior beheerder glooiingen, 40 uur/week


aansturen van het beheer en onderhoud op ca. 185 km glooiing door het
gehele havengebied inclusief het onderhoud van bodem- en
zinkerbestortingen;

jul 1995 – okt 1997



direct leiding geven aan twee tot drie medewerkers;



laten aanbesteden van drie jaarlijkse onderhoudsbestekken;



aansturen van de onderhoudsaannemers;



verstrekken en afhandelen van (deel)opdrachten;



beheren en bijhouden van informatiebestanden (glooiingboeken).

Hollandsche Wegenbouw Zanen (tegenwoordig Bam Wegen)
Uitvoerder, 40 uur/week
Begeleiding van projecten (zie hieronder) zodat de uitvoering volgens planning
en kostenbegroting verloopt;


dagelijks overleg met directie en/of onderaannemers;



dagelijks bijhouden van hoeveelheden en administratie, rapportage aan
hoofduitvoerder of bedrijfsleider;



uitvoeren van uitzetwerk en eenvoudig peilwerk;



vervangen van hoofduitvoerder bij ziekte/afwezigheid;

Projecten:

apr 1989 – jun 1995



Reconstructie Mariniersweg Rotterdam;



Bouwrijpmaken Melanendreef Bergen op Zoom;



Bouwrijpmaken Dorpsweg Oud-Vossemeer;



Site preparation Montell Moerdijk;



aanbrengen grondverbetering Covra Vlissingen;



Riolering/terreinverharding Ewals Moerdijk;



Bouwrijpmaken Newtonweg Tiel;



Riolering/terreinverharding Van Uden Moerdijk;



Bouwrijpmaken uitbreidingsplan Scherpenisse.

ACZ Marine Contractors (tegenwoordig Van Oord)
Uitvoerder, 40 uur/week
Begeleiding van projecten (zie hieronder) zodat de uitvoering volgens planning
en kostenbegroting verloopt;


dagelijks overleg met directie en/of onderaannemers;



dagelijks bijhouden van hoeveelheden en administratie, rapportage aan
projectleider of areamanager;



uitvoeren van uitzetwerk en eenvoudig peilwerk;



vervangen van projectleider bij ziekte/afwezigheid;

Projecten:


Aanleg Sea Outfalls in Scarborough, North Berwick, South Queensferry,
Aberdour Brierdene, Whitburn, Groot-Brittannië



Steenbestorting op bestaande outfall te Burghead, Schotland en Bude,
Engeland;



baggerwerkzaamheden in de haven van Fécamp, Frankrijk;
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reparatie glooiing jachthaven Burnham on Crouch, Engeland;



reparatie steenbestorting werkeiland Sprogø, Storebælt brugverbinding,
Denemarken;



matten leggen en bestorten van pijpleidingen op de Noordzee;



steenbestorting koelwaterinlaattunnels Sizewell B kerncentrale, Engeland;



steenstorten bij Stormvloedkering Oosterschelde, reparatie
drempelconstructie van stortsteen;



onderhoudsbaggerwerk Shoreham, Engeland;



baggerwerkzaamheden voor nieuwe kademuur Seinehaven;



steenstorten bij de pijlers van de Harmsenbrug Rotterdam;



demping Lekhaven 2e fase Rotterdam;



aansluiting IJ-boulevard Amsterdam;



baggerwerkzaamheden voor nieuwe kademuur bij ’t Scheur Nieuwe
Waterweg Rotterdam.

Talen:
Nederlands:
Engels:

goed
goed

Duits:
Frans:

Software:
ArcGIS
MS Project
Pertmaster
GwwCalc
Risicoraming
Oracle EBS
SAP

Corsa
Hummingbird
SharePoint / CONNECT
GwwBestek
Bakker&Spees Civiel
INFOR EAM

Competenties:
Nauwgezet
Communicatief
Innovatief handelend
Resultaatgerichtheid
Overtuigingskracht
Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken
Pro-actief
Integer
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