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Personalia 
 
Naam 

Rob Visser 
 

Adres  

Utrechtseweg 377 

3818 EL Amersfoort 
 

Telefoon   

+31 6 53474229 
 

E-mail  

visser@worknprocess.nl 
 

Website 

www.worknprocess.nl 
 

Geboortedatum  

17 april 1964 
 

Nationaliteit  

Nederlandse 
 

Talen 

Nederlands, Engels 
 

Hobby’s 

Reizen, tennis, klussen, 

werken. 
 

PROFIEL: 
No nonsense ervaren manager van organisaties 

en projecten in de installatiebranche en bouw. 

Technisch en financieel goed onderlegd, gewend 
aan verantwoording. 

 
Opererend op basis van kennis, ervaring en 

analytisch vermogen. Leergierig naar 
optimalisatie en verbetering van processen. 

Staat open voor input van anderen, People 
manager, team player. Goed in staat om anderen 

tot topprestaties te bewegen. Daadkrachtig, 
besluitvaardig, pragmatisch, recht door zee, 

prestatiegericht. 
    

OPLEIDINGEN: 
1992 Technische Universiteit Eindhoven. 
 ir werktuigbouwkunde 

 
1988 Hogere Zeevaartschool Den Helder 

 ing. Scheepswerktuigkunde 
 

1984 VWO/HAVO te Alkmaar 
 

HUIDIGE WERKZAAMHEDEN: 
Sinds 2010 zelfstandig werkzaam als interim- en 
projectmanager in de installatietechniek en 

bouw. 
Mijn opdrachtgevers variëren van 

installatiebedrijven, installatieadviesbureaus, 
turn-key aannemers tot eindgebruikers en 

opdrachtgevers van (bouw-)projecten. 
Mijn inzetbaarheid op projectengebied loopt 

uiteen van het ontwikkelen en begeleiden van 
een technisch (installatie-)ontwerp, prijsvorming, 

aanbieding tot en met de aansturing van de 

uitvoering van grote multidisciplinaire projecten. 
Interim opdrachten op het gebied van 

bedrijfsmanagement, reorganiseren, veranderen, 
opbouwen, resultaat verbetering enz. 
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WERKERVARING: 
2010-heden: Zelfstandig ondernemer Work’n Process 

   Diverse opdrachten vervult, zoals o.a.: 

- Projectmanager ontwerp Datacenters Istanbul (Deerns) 
- Interim Directeur vestiging Hengelo (Unica) 

- Project Manager uitvoering en Commissioning Datacenter 
Istanbul (Deerns); 

- Opzetten en aansturen Tender Desk (Imtech); 
- Tender Manager grote projecten (Unica/Kropman, Imtech) 

- Directievoering renovatie installaties Datacenter Radboud 
Universiteit (UCI); 

- Begeleiding ontwerpen en uitvoering installaties (S2H); 
- Beoordelen ontwerp en haalbaarheid uitvoering installaties 

van een ziekenhuis in Ghana (Simed); 
- Opstellen toekomstvisie en -plan van adviesbureau (S2H). 

 
2007-2010:  Algemeen Directeur Kemkens installatietechniek 

   Regionaal opererend, omzet ca. 30 mln., 140 medewerkers. 

Resultaatverantwoordelijk, rapporterend aan aandeelhouders. 
Projectverwerving, Projectmanagement, Project Controlling. 

Opzetten Technisch Beheer. Implementatie ERP pakket. 
Opstellen HRM beleid. Facilitaire modernisering. Inkoopbeleid  

  
2001-2007  Directeur vestiging Amsterdam Unica installatiegroep 

   Resultaatverantwoordelijk vestiging, omzet ca 30 mln. 
   Projectmanagement grote projecten, verwerving projecten. 

   Deelname grote bouwteamprojecten.  
   Kwaliteitsverhoging output, klantgerichtheid, coaching. 

Verhoging resultaat afdelingen. Lid landelijk MT Unica Groep. 
 

2000-2001  Bedrijfsleider Homij installatietechniek 
   Eindverantwoordelijk projecten, aansturen projectleiders. 

 

1992-2000  Vestigingsleider/adviseur Valstar Simonis 
   Vervaardigen en begeleiden van installatieontwerpen. 

   Verwerven van nieuwe adviesopdrachten. 
   Directievoering op projecten, technisch en financieel. 

   Opzetten en leiden vestiging Apeldoorn.  
 

1988-1989  Scheepswerktuigkundige bij Dammers & van der Heide 
   Dagelijkse operatie koel- en vriesschip op de grote vaart. 


