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Persoonlijk profiel 

Aart Jan houdt zich graag bezig met 

huisvestingsvraagstukken; van de initiatief-

/haalbaarheidsfase tot en met de ingebruikname en 

nazorgfase kunnen opdrachtgevers en gebruikers bij hem 

terecht. Aart Jan is resultaatgericht, werkt graag in 

teamverband en streeft naar het realiseren van functionele 

en goed werkende huisvesting. Hij krijgt een voldaan gevoel 

op het moment dat opdrachtgevers en gebruikers terug 

kunnen kijken op een duidelijk procesverloop en op solide 

realisatie, overeenkomstig het vooraf besproken beeld.  

Vanuit de verbinding samenwerken - met de focus op heldere 

afspraken, een duidelijke fasering en een gezamenlijk 

gedragen doel - geeft hem werkplezier. 

Aart Jan ontdekt graag de omgeving als wielrenner en 

motorrijder. In zijn vrije tijd luistert hij graag naar (live) 

muziek, kookt hij graag en onderneemt hij leuke dingen met 

zijn kinderen, partner en vrienden. 

 

Referenties (niet limitatief) 

 Huisvesting Recycleplein en kantoren, Zutphen 

 Realisatie Stadswerf en Recycleplein, Doesburg 

 Huisvesting unit Buitenruimte Circulus, Lochem 

 Ontwikkeling en realisatie nieuwbouw Clean Tech Center, 

Deventer 

 

Werkervaring 

Senior adviseur 

Penta Rho | januari 2023-heden 

 

Adviseur gemeenten 

Circulus B.V. | februari 2020-december 2022 

 

Projectmanager huisvesting 

Circulus B.V. | februari 2012-januari  2020 

 

Contactgegevens 

 

 ajwiegel@pentarho.nl 

 055 – 538 66 90 

 06 – 416 26 475 

  

 Boogschutterstraat 52 

 7324 BA Apeldoorn 
 

Eigenschappen 

 Betrokken  

 Analytisch 

 Resultaatgericht 

 Procesdenker 

 

Expertises 

 Huisvestingsadvies 

 Haalbaarheidsonderzoeken 

 Programma’s van Eisen 

 Locatieanalyses 

 Proces- & projectmanagement 

 

Hobby’s 

 Wielrennen 

 Motorrijden 

 Koken  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Ruimte om te zijn. 

 

Projectmanager 

Circulus B.V. | juni 2007 – januari  2020 

 

Logistiek coördinator 

Circulus B.V. | juni 2001 – mei  2007 

 

Planner personeel en materieel 

Circulus B.V. | augustus 2000 – mei 2001 

 

Opleidingen 

 Propedeuse Logistiek/Economie (Hogeschool van Utrecht) 

 MTS Transport en Logistiek (Apeldoorns College) 

 

Cursussen/trainingen 

 Training Covey 

 Topclass projecten versimpelen 

 Training analyse jaarrekeningen en financiële rapportage 

 Prince II Projectmanagement 

 Training Timemanagement 

 Training moderne planning 

 

 


