
Werkervaring

2014 -
2015

Eigenaar / Adviseur Binnenklimaat BCD Advies
Vanuit BCD advies sta ik professionele partijen bij met vraagstukken omtrent het binnenklimaat van
gebouwen. Door de nadruk op het comfort en duurzaamheid te leggen, wordt waardevermeerdering
gecreëerd tegen lagere total cost of ownership. Het Bouwbesluit is ten alle tijden de basis voor mijn
adviezen.

2015 Deskundige Energie Prestatie Advies Rijksdienst voor ondernemend Nederland
Ondersteuning verlenen aan erkend deskundigen bij hun behandeling van energielabels.

2007 -
2014

Projectleider Bouwfysica DGMR adviesbureau
Integrale advisering ten aanzien van bouwfysische aspecten zoals daglicht, geluid, vocht, energie en
duurzaamheid. Dit gedurende het gehele traject van bouwkundig ontwerp tot oplevering; richting
architect, gemeente, projectontwikkelaar en/of aannemer. Binnen DGMR was ik verantwoordelijk
voor het bijhouden van (toekomstige) wijzigingen in het Bouwbesluit.

2005 -
2006

Medewerker bouw- en woningtoezicht Yacht detacheringsbureau
Toetsing van vergunningsaanvragen aan zowel het bestemmingsplan als het Bouwbesluit. Dit voor
diverse gemeenten, waaronder Oisterwijk en Waalre. Terugkoppeling richting aanvragers middels
brieven en frontdesk. Termijnbewaking en inhoudelijke kwaliteit waren kernwaarden.

2003 -
2005

Meterstandopnemer / Postbezorger Nutsbedrijven Regio Eindhoven / TNT Post

2003 Onderzoeksassistent / Afstudeeronderzoek National Research Council (Canada)
Voor mijn afstudeeronderzoek ben ik nagegaan wat de invloed is van daglicht op de tevredenheid
van werknemers. Hiervoor heb ik een dataset statistisch geanalyseerd. Daarnaast heb ik middels
een literatuurstudie bekeken of daglicht een bijdrage heeft op werkprestaties.
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Interesse
Mijn interesse gaat uit naar de interactie tussen mensen en de gebouwde omgeving. Hoe
de gebouwde omgeving van invloed is op het gedrag en gevoel van mensen en hoe dit
gedrag en gevoel op een positieve manier beïnvloedt kunnen worden.

Referentie
Frank Lambregts - Unitmanager DLO, DGMR Arnhem
Contactgegevens: opvraagbaar



Opleidingen

2007 -
2013

Interne cursussen DGMR adviesbureau
Interne cursussen ter ondersteuning van de dagelijkse werkzaamheden. Onder andere de
cursussen projectmanagement, commerciële gesprekstechnieken en time management.

2008 -
2009

Post-HBO Bouwfysica Stichting kennisoverdracht bouwfysica
Opleiding om de kennis van bouwfysische aspecten in de bouwpraktijk te vergroten en een brede
en integrale aanpak van deze aspecten te bevorderen.

2005 -
2007

Post-HBO Bouwregelgeving in de Praktijk Saxion Hogescholen
De diverse aspecten van de bouwregelgeving worden behandeld, zoals de wettelijke procedures
rondom de vergunningverlening en de technisch inhoudelijke zaken uit het Bouwbesluit.

2000 -
2003

Techniek en Maatschappij afstudeerrichting Mens-Techniek Interactie - TU Eindhoven
Studie op het raakvlak van de technologie en de mens. Hoe gaat de mens op met techniek en wat
voor invloed heeft techniek op het gedrag van mensen. Ik heb me met name bezig gehouden met
de interactie tussen personen en gebouwen.

1995 -
2000

Bouwkunde afstudeerrichting Bouwtechniek - Avans Hogeschool Tilburg
Breed georiënteerde opleiding die zich richt op de bouw. Onderwerpen zoals bouwtechniek,
constructie en architectuur komen aan bod.

1994 -
1995

High School Antelope Valley High School (Verenigde Staten)

1989 -
1994

HAVO Eckart College Eindhoven

Publicatie
Gevolgen aanscherping Rc-waarde voor energie- en kostenbesparing, Bouwregels in de
Praktijk, Januari 2012. http://dgmr.nl/uploads/files/BriP_12_11_DGMR.pdf

En verder …
In mijn vrije tijd zet ik me in voor een ‘duurzaam Hilvarenbeek’, ben ik co-eigenaar en trip-
advisor van privé-reisbureau ‘Jan en Sanne’, voeg ik regelmatig ingrediënten samen tot
een overheerlijke maaltijd en probeer ik een klassieke mini uit 1975 terug op de
Nederlandse wegen te krijgen.


