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Persoonlijk profiel 

Therry is een enthousiaste bouwprojectmanager/-leider 

waarbij geldt ‘what you see, is what you get’. Hij streeft naar 

een optimale samenwerking tussen alle betrokken partijen, is 

kritisch en betrouwbaar. Hij heeft jarenlange ervaring als 
(bouw)projectleider en projectcoördinator; het afgelopen 

decennium opgedaan bij een architectenbureau dat zich met 

name richt op scholenbouw, zorgprojecten en woningbouw in 

het duurdere segment. Daar was Therry verantwoordelijk 

voor het gehele proces, vanaf het voorlopig ontwerp tot en 
met de oplevering en nazorgfase.  

 

Therry koos voor een baan bij Penta Rho om zijn kennis en 

ervaring op het gebied van ontwerpen en bouwen toe te 
passen en uit te breiden in alles fases van een 

(bouw)project. Twaalf jaar lang zette Therry zich in als 

voorzitter van Korfbalvereniging D.O.S. Kampen Veltman. 
 

Referenties (niet limitatief) 

• Projectleider nieuwbouw, verbouw en uitbreiding diverse 

basisscholen in Zwolle en omgeving 

• Projectleider nieuwbouw, verbouw en uitbreiding diverse 

VO-scholen in Zwolle en omgeving 

• Projectleider nieuwbouw en verbouw zorgcomplexen voor 

Zorgspectrum Het Zand Zwolle, waaronder De 

Hulstkampen Nieuwleusen, De Berghorst Staphorst, Het 

Weijtendaal Wijhe, Het Wooldhuis Heino en Zandhove 

Zwolle 

• Projectleider nieuwbouw en verbouw woningbouw en 

vrijstaande woningen 

• Projectleider nieuwbouw en verbouw utiliteitsbouw, 

kantoren en bedrijfsruimten 

• Bouwmanagement PO scholen 

• Schrijven van diverse Technisch Programma van Eisen, PO 

scholen, VO scholen IKC’s en MFA’s 

• Bouwmanagement zorgprojecten ZorgAccent Nijverdal en 

Rosengaerde Dalfsen 

• Huisvestingvraagstukken Zone.college   

 

Contactgegevens 

 

 teenkhoorn@pentarho.nl 

 055 – 538 66 90 

 06 – 306 47 677 

  

 Boogschutterstraat 52 

 7324 BA Apeldoorn 

 

Eigenschappen 

• Sociaal 

• Enthousiast 

• Besluitvaardig 

• Betrouwbaar 

 

Expertises 

• Proces- en bouwmanagement 

• Adviseur huisvesting 

• Opstellen PvE’s 

 

Hobby’s 

• Wielrennen 

 

Nevenactiviteiten 

• Uitvoeren van kleine 

bouwprojecten  

 



 

 

 

 

 

 

 

 Ruimte om te zijn. 

Werkervaring 

Adviseur - bouwprojectmanager 

Penta Rho | juli 2021-heden 

 

Projectleider, directievoerder, opzichter 

De Bruin Architecten BV BNA Zwolle | juni 2009-juni 2021 

 

Projectleider, directievoerder, opzichter 

Aequo Architects Zwolle | oktober 2007-april 2009  

 

Tekenaar, projectleider, directievoerder, opzichter 

HLH Architecten Zwolle | augustus 1991-september 2007 

 

Opleidingen 

• MTS Bouwkunde (Zwolle) 

• Mavo (Kampen) 

 

Cursussen/trainingen 

• Bouwkundig opzichter BNA/VTS 

• Bouwbesluit en regelgeving 

• SBR Brandveiligheid: ontwerpen en toetsen 

• Diverse vakgerichte cursussen 

 

 

 


