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Persoonlijk profiel 

Bram is een enthousiaste, betrokken bouwprojectmanager en 

een adviseur met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Hij 

is een teamspeler en hecht veel waarde aan een goede 

samenwerking met in- en externe partijen. Vanuit zijn 

positief-kritische houding denkt hij graag constructief mee en 

laat zijn mening en ideeën horen. Hij heeft werkervaring in 

de private en publieke sector, schat situaties snel in en kan 

deze van verschillende kanten belichten.  

 

Bram koos voor een baan bij Penta Rho, omdat hij hier 

maatschappelijk werk en zijn passie voor bouwen kan 

combineren. 

 

Referenties (niet limitatief) 

• Bouwtoezicht stationshal centraal station, Arnhem 

• Bouwtoezicht Pathé bioscoop stationsgebied, Arnhem 

• Bouwtoezicht winkelcentrum Schuytgraaf, Arnhem 

• Projectleider controle RVS in zwembaden voor diverse 

gemeenten 

• Projectleider onderzoek uitkragende betonconstructies 

voor diverse gemeenten 

• Projectleider controle kinderopvang in samenwerking met 

brandweer voor gemeente Renkum en Arnhem 

• Projectleider nieuwbouw Montessorischool, Houten 

• Diverse bestuurlijke projecten in samenwerking met 

gemeenten, brandweer, politie en woningcorporaties (o.a. 

aanpak overlastpanden en kamerverhuur, tegengaan 

overlast bij binnenstedelijke bouwprojecten en 

risicogericht toezicht) 

• Stuurgroep Gelderse Omgevingsdiensten voor de Wet 

private kwaliteitsborging 

• Gebiedsgerichte samenwerking vergunningen, toezicht en 

handhaving diverse gemeenten 

• Haalbaarheidsonderzoek nieuwbouw/renovatie De Nieuwe 

Veste, Coevorden 

Contactgegevens 

 

 bhoenselaar@pentarho.nl 

 055 – 538 66 90 

 06 – 519 51 495 

  

 Boogschutterstraat 52 

 7324 BA Apeldoorn 

 

Eigenschappen 

• Enthousiast 

• Ondernemend 

• Besluitvaardig 

• Aanjager 

 

Expertises 

• Proces- en bouwmanagement 

• Adviseur huisvesting 

 

Hobby’s 

• Mountainbiken 

• Wielrennen 



 

 

 

 

 

 

 

 Ruimte om te zijn. 

• Uitvoerder van woningbouw, renovatieprojecten, kantoren 

en bedrijfshallen 

 

Werkervaring 

Senior adviseur - bouwprojectmanager 

Penta Rho | maart 2021-heden 

 

Teamleider team toezicht bouw en leefomgeving 

Omgevingsdienst Regio Arnhem | januari 2020-maart 2021 

 

Coördinator team bouw en asbest 

Omgevingsdienst Regio Arnhem | oktober 2015-januari 2020  

 

Senior medewerker bouw en woningtoezicht 

Gemeente Renkum | oktober 2008-oktober 2015 

 

Interim professional bouw 

Experis | januari 2007-oktober 2008 

 

Uitvoerder 

Aannemersbedrijf Jansen van Ralen | januari 2001-januari 

2007 

 

Opleidingen 

• Bouwkunde (NCOI) 

• Bouwkundig projectleider (BOB opleiding) 

• ABW 1 (BOB opleiding) 

• Bouw en civiel (Rijn IJssel)  

 

Cursussen/trainingen 

• Management van mensen (De Baak) 

• Gevorderd leiderschap (De Baak)  

• Projectmanagement (TwynstraGudde) 

  

 

 

 


