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Persoonlijk profiel 

Patricia is een betrokken, betrouwbare en deskundige 

professional. Met haar intrinsieke belangstelling voor de 

ander weet zij de behoeften van opdrachtgevers en 

gebruikers boven te halen en gevoeligheden bloot te leggen. 

Zij is in staat deze te vertalen naar realistische plannen. Bij 

het realiseren van de plannen is zij resultaatgericht en houdt 

daarbij de uiteindelijke doelen van de klant voor ogen. 

 

Patricia speelt enthousiast in op vraagstukken met een 

mensgerichte aanpak. Zij krijgt energie van het werken mét 

en vóór anderen. Met haar behulpzame grondhouding weet 

zij zowel individuen als teams in hun kracht te krijgen en het 

beste uit zichzelf te halen. 

 

Referenties (niet limitatief) 

• Procesmanager herhuisvestingsadvies (keuze unilocatie) 

en adviseur voor het Programma van Eisen – PThU 

• Haalbaarheidsonderzoek uitbreiding voor een 

internationale school 

• Voorzitter stuurgroep nieuwbouw OSBS De Kameleon – 

Stichting BOOR 

• Projectmanager nieuwbouw en tijdelijke huisvesting OLS 

de Recon VSO – Stichting BOOR 

• Projectmanager nieuwbouw vmbo-mbo – Clusius Hoorn 

• Projectmanager verduurzamen campus – Avans 

Hogeschool 

• Projectmanager nieuwbouw schoolgebouw voor twee 

scholen (VSO en ISK) met een sportzaal te Delft – 

gemeente Delft 

• Adviseur lange termijn huisvestingsplan – Horizon 

• Projectmanager sloop en nieuwbouw KKL – Ipse de 

Bruggen 

• Adviseur en projectmanager transformatie kantoren naar 

zorgwoningen – Stichting Warande 

• Strategisch Huisvestingsplan voor een zorgorganisatie 

vanwege naderende fusie 

Contactgegevens 

 

 posseweijer@pentarho.nl 

 055 – 538 66 90 

 06 – 224 75 084 

  

 Boogschutterstraat 52 

 7324 BA Apeldoorn 
 

Eigenschappen 

• Betrokken 

• Behulpzaam 

• Enthousiast 

• Tactvol 

• Pragmatisch 

 

Expertises 

• Procesmanagement 

• Projectmanagement 

• Huisvestingsadvies 

• Lange termijn 

huisvestingsplannen 

 

Hobby’s 

• Het uitstippelen/plannen van 

meerdaagse fietsreizen 

• Fietsvakanties 

• Georganiseerde mountainbike 

toertochten  

• Norenschaatsen 

• Lezen over filosofie 

• Kleding en tassen maken 



 

 

 

 

 

 

 

 Ruimte om te zijn. 

• Projectmanager renovatie bio-lab - Universiteit Utrecht 

• Opstellen businesscases voor diverse 

onderwijsorganisaties in de gemeente Rotterdam 

 

Werkervaring 

Huisvestingsadviseur 

Penta Rho | september 2022-heden 

 

Sector Leader Education 

Drees & Sommer Netherlands (BOAG) | november 2019-

augustus 2022 

 

Adviseur/projectmanager 

HEVO | november 2007-oktober 2019  

 

Projectcoördinator 

Architectenbureau Snoeren (nu Cier Architecten) | november 

1999-oktober 2007 

 

Assistent-projectleider 

De Efteling - projecten | november 1996-oktober 1999 

 

Assistent-projectleider 

Ruts Bedrijfsgebouwen | augustus 1994-oktober 1996 

 

Opleidingen 

• Avans+ (post hbo, Bedrijfskundig Management) 

• HTS Bouwkunde (Midden-Brabant te Tilburg) 

• Havo (Dr. Schaapmancollege te Dongen) 

 

Cursussen/trainingen 

• Diverse incompany trainingen gericht op leiderschap 

• Certificaat GPI B&U 

• Basiscursus NLP 

• Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA  

(geldig tot 2025) 

 

 

 


