CURRICULUM VITAE
Personalia
Naam
Adres
Woonplaats
Postcode
Telefoonnummer
E-mail
Geboortedatum
Rijbewijs
Nationaliteit
Burgerlijke staat
Kinderen

: Dirk de Groot
: Ligusterberg 19
: Roosendaal
: 4708 LM
: (0165) - 56 69 18 / 06 – 21 52 67 38
: d.degroot19@ziggo.nl
: 2 februari 1953, te Vlaardingen
: AB-BE
: Nederlands
: Gehuwd met Anke de Hek
: Lianne de Groot
Anlu de Groot

Opleidingen
Van 2009 tot 2010
November 2005
Van 1991 tot 1993
Van 1970 tot 1973
Van 1966 tot 1970

: Voorbereiding van de uitvoering KOB
: VCA 1
: Opleiding bouwkostendeskundige, post HTO
: M.T.S. Bouwkunde
: MULO A met wiskunde

Profiel
Als bouwkostendeskundige heb ik navolgende werkzaamheden verricht:
- calculeren en/of budgetteren van diverse bouwwerken, zowel in het raming stadium als
in de aanbestedingsfase;
- het aanvragen en beoordelen van offertes ;
- het verwerken van de offertes in de begrotingen;
- het controleren van de door andere gemaakte begrotingen;
- opleiden en begeleiden van de aankomende calculators.
Als bouwkostendeskundige heb ik mijn medewerking mogen verlenen aan diverse bouwwerken, zowel utiliteit
als woningbouw. Enkele utiliteitswerken: De Maastoren, De Rotterdam en De Arenatoren.
Maar ook kleinere werken zoals renovatie en verbouwingen in de woningbouw.
Daarnaast ben ik sinds 1999 secretaris van bootvisvereniging DeltaMarien. Ik ben voorzitter van de
wedstrijdcommissie en de botenkeuring en dat doe ik, naast het vissen, met veel plezier.
Tevens ben ik de webmaster van www.deltamarien.nl

Werkervaring
Oktober 2015

: Nu ga ik voor Aan de Stegge Roosendaal weer 2 werkjes
doen; 5 woningen in de Wouwse Plantage en 10 woningen
in Rijswijk.

Mei/september 2015

: In samenwerking met Bouwburo H.P. van Persie v.o.f.
en in opdracht van Aan de Stegge Roosendaal een aantal
leuke werken kunnen doen; een appartementen gebouw in
Made, 16 woningen in Etten Leur en 14 woningen in ongen.
Voor van Agtmaal hebben we de school de 4 Heemkinderen
in Etten Leur mogen doen.
Ook heb ik ASR te Roosendaal een week mogen assisteren
hetgeen ik met veel plezier heb gedaan.

Maart/april 2015
: In samenwerking met Bouwburo H.P. van Persie v.o.f.
en in opdracht van Aan de Stegge Roosendaal twee leuke
werken mogen calculeren en diverse kleine werken voor van
Houte Systeembouw.

Januari 2015

: In samenwerking met Bouwburo H.P. van Persie v.o.f.
diverse werken voor van Houte Systeembouw.

Van november tot december 2014

: In samenwerking met Bouwburo H.P. van Persie v.o.f.
en in opdracht van Fraanje Aannemingsbedrijf hebben
we de calculatie gemaakt voor de uitbreiding van de fabriek
LambWeston in Bergen op Zoom.

Van juni tot juli 2014

: In opdracht van Bream International België de
hoeveelheidsbepalingen voor de betonbouw, de
staalconstructie en de dakbedekkingen voor een
werk in Kortrijk.

Van januari tot februari 2014

: In samenwerking met Bouwburo H.P. van Persie v.o.f.
diverse werken voor van Houte Systeembouw.

Vanaf 30 januari 2014

: Eigen eenmanszaak De Groot Begroot
KvK:59794488
VAR:0134/087720280/1
BTW:87720280B01
www.degrootbegroot.nl
Ik ben zowel projectmatig als voor langere tijd beschikbaar.

Van 1998 tot september 2013

: Bouwburo H.P. van Persie v.o.f.
Bouwkostendeskundige / calculator
begeleiding aankomende calculators,
Planbeoordeling, screenen van
offertes en begrotingen, maken van alle
soorten begrotingen voor beleggers,
architecten, aannemers en particulieren.
Tevens de verantwoording voor de
calculatiebestanden in het Kraanpakket.

Van 1993 tot 1997

: N.V. Holding BVR- Groep.
Bouwkostendeskundige / calculator

Van 1990 tot 1993

: Adviesbureau Kraan Rotterdam.
Bouwkostendeskundige / calculator

Van 1989 tot 1990

: Timmers ’s Gravenzande.
Calculator

Van 1984 tot 1988

: Gebr. Verschoor Pernis.

Calculator
Van 1978 tot 1984

: Stam Zwijndrecht.
Calculator

Van januari 1974 tot juni 1975

: Sergeant der Genie 105 Ponton Plaat Brug Compagnie.

Van 1973 tot 1978

: A. van der Lught, Vlaardingen.
Timmerman en uitvoerder van alle voorkomende werken
en het maken van kleine calculaties.

Competenties
Vak deskundig werken:
Aan de hand van tekeningen en bestek in een korte calculatietijd een project virtueel kunnen bouwen en een
kostprijs bepalen.
Kwaliteit leveren:
Kwaliteit en nauwkeurigheid is van groot belang om een juiste kostprijs te kunnen bepalen.
Logisch nadenken:
Alles binnen een project heeft met elkaar te maken en zal op elkaar van invloed zijn. Dus de volgorde van de
werkzaamheden kan wel eens wisselen om toch tot een goed resultaat te komen. Het is belangrijk dit
objectief te beoordelen en eventuele wijzigingen aan de opdrachtgever voor te leggen ter goedkeuring.
Anderen begeleiden:
Mijn knowhow overbrengen en delen met collega's en met aankomend calculators doe ik met plezier en
aandacht.
Betrouwbaar en eerlijk zijn:
Betrouwbaarheid, eerlijkheid en ethiek zijn voor mij een vereiste.
Omgaan met spanning en tegenslag:
Ik ben goed bestand tegen stress en tegenslagen

