CURRICULUM VITAE

TEAKE BRUNIA
Teake Brunia is een persoon met een rijke
ervaring in projectmanagement. Hij is recht
door zee en mensen waarderen zijn eerlijkheid
en de manier waarop hij partijen bij verschillen
van inzicht bij elkaar brengt. De drive om te
creëren en te verbinden komt hem goed van
pas bij het realiseren van teams en projecten.
Teake is een persoon die relaties aangaat. Hij
werkt vanuit een duidelijke lijn waarin alle
partijen worden meegenomen. Zijn kunst om
partijen gezamenlijk aan één doel te laten
werken is zeer waardevol.

Naam

Brunia

Voornamen

Teake

Geboortedatum

22 oktober 1956

Geboorteplaats

Harlingen, Nederland

Nationaliteit

Nederlandse

E-mail

teake.brunia@pm2.nu

Mobiel

+31 6 29 098 343

Opleiding
2010-2011

Bedrijfskunde (Trias Nimbas Business School)

1977-1980

Bouwkundig Opzichter tekenaar TBOT/BNA-VTS (HBO)

1975-1976

MTS Weg en Waterbouwkunde (Friesland College)

1972-1975

MTS Bouwkunde (Friesland College)

Cursussen
2017

VCA-VOL

2009

Systeemgerichte Contractbeheersing

2006

Procesmanagement in complexe projectomgeving (SIOO)

2004

Vastgoed rekenen (ir. Wim Rust)

2002

Aanbestedingsrecht – Professioneel Aanbesteden (TU-Delft)

Overzicht werkgevers
Okt – 2017

Senior Projectmanager – Adviseur , PM² bouwadviseurs.
Voorbereiding en uitvoering van het ontwerp- en bouwproces in laboratorium- en onderzoeksprojecten.

Feb – 2017

Senior Projectmanager – Adviseur, Kleissen West BV.

2015-2016

Manager Business Development in de Publieke sector - Royal HaskoningDHV

2012-2014

Hoofd Adviesgroep Unit Projectmanagement & CREM - Royal HaskoningDHV

2009-2012

Afdelingshoofd Bouwprojectmanagement & Huisvestingsadvies – DHV Amersfoort

2001-2009

Projectmanager / Huisvestingsadviseur – DHV Amersfoort

2000-2001

Projectmanager – PKB Amsterdam-Rotterdam

1989-2001

Bouwtechnisch adviseur / Projectmanager Sportfondsen Nederland

1979-1989

Bouwkundig medewerker Gemeente Smallingerland (Drachten Fr.)

Awards
Winnaar ‘Top Team Award 2010’. De Top Team Award is in 2009 door DHV Bouw en Industrie ingesteld
voor het beste multidisciplinaire Projectteam voor de begeleiding van de NHL Hogeschool te
Leeuwarden

2010

De jury bestond o.a. uit de hoogleraren Hans Wamelink en Leon de Caluwe: De RHDHV-adviseurs
hebben samen met de medewerkers van de NHL een hecht team gevormd, dat geïntegreerd heeft
samengewerkt met een hoge klanttevredenheid.
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Beroepservaring PM² (2017 – heden)
Nieuwbouw Onderzoeksgebouw Biomedische Wetenschappen | Leuven (2015 - 2017)
o Begeleiding ontwerpfase integraal ontwerpteam RHDHV/Wiegerinck/LOW architecten

Initiatief en Definitie fase nieuwbouw MFA-NAM kantoor te Anjum (2013-2017)
o Advies locatiekeuze, haalbaarheidsstudie, varianten studie en opstellen investeringsen exploitatieberekening
o Begeleiding van Ontwerp en Definitie fase en aanbesteding op basis van BIM

Onderhandelingen mislukte aanbesteding TU Delft gebouw Pulse (2016)
o Namens TUD de met twee partijen de onderhandelingen geleid on te komen tot een
aanvaardbare aanneemsom binnen de regelgeving van de aanbestedingswet.
o Overschrijdingen op begroting waren resp. 35% en 55%

Nieuwbouw faculteit TNW – TU Delft (2014-2016)
o Gedurende de uitvoering van de nieuwbouw faculteit TNW een projectreview uitgevoerd door
middels van audits. In opdracht van de afdeling Internal Audit rapporterend aan het CvB en
RvT

Verbouw en uitbreiding Veiligheidsregio Fryslân te Leeuwarden (2012-2014)
o Gedelegeerd opdrachtgever, verantwoordelijk voor proces, kwaliteit, geld en planning.
Realisatie binnen budget.
o Organisatie gebruikersbegeleiding inclusief implementatie van het ‘anders werken’
werkplekconcept.

Nieuwbouw faculteiten Technische Natuurkunde en Electrical Engineering TU/e Eindhoven
(2010-2012)
o Gebruikersbegeleiding vanuit de Faculteiten als input voor het programma van eisen.
o Procesmanagement ontwerpfase DO nieuwbouw (25.000 m² BVO) inclusief selectie
ontwerpende partijen.
o Projectvoorbereiding voor een E&B contract op basis van UAV-GC en een geaccordeerd DO.
Nieuwbouw en renovatie NHL Hogeschool te Leeuwarden (2006-2011)
o Procesmanagement, Directievoering, Huisvestingsadvies, Budgetbewaking,
Verhuismanagement en Inkoop van de Nieuwbouw van de NHL Hogeschool te Leeuwarden.
o Projectomvang 45.000 m2 gebouw waarvan 20.000 m2 renovatie.
o Investeringskosten € 89 MIO. Gerealiseerd binnen planning en budget.

ABN-AMRO nieuwbouw kantoor te Zwolle (IJsseltoren) (2004-2007)
o Projectmanagement realisatie en inrichting ABN-AMRO t.b.v. bouw, inrichting en verhuizing
van alle huurders.
o Opstellen en bewaking van het Turnkeycontract van de ontwikkelaar + inkoop en begeleiding
van het volledige inbouwpakket.
o Projectomvang circa € 90 MIO waarvan circa € 30 MIO inbouwpakket en inrichting.
o Gerealiseerd binnen planning en budget. Bonus-malussysteem toegepast met positief
projectresultaat
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Overige projecten

Diverse uitgevoerde projecten in de periode 2000-2004:
Verbouw Europointorens te Rotterdam.
o Gedetacheerd bij het OBR (480 FT) als hoofd Facility & Huisvesting ai Intern projectleider voor
de renovatie van de Marconitorens (125 MIO gulden).
Verbouw school De Wiekslag te Amersfoort t.b.v. twee VSO-scholen (2002-2003)
o Projectmanagement van Programma van Wensen tot en met uitvoeringsbegeleiding in
Bouwteam gerealiseerd binnen budget en klantwensen.
Herinrichting HEMA Amersfoort (2002-2003)
o Projectmanagement i.o.v. Hema en gedelegeerd opdrachtgeverschap, aansturen alle partijen
Herhuisvesting sector SO gemeente Haarlem,
o Herinrichting Brinkman passage (2002-2004) Projectmanagement (ontwerpproces- bouwmanagement en verhuisproces). Gerealiseerd binnen planning en budget.
Duinwaterbedrijf Zuid-Holland te Voorburg
o Projectmanagement herinrichting bestaande huurlocatie van Programma van Wensen tot en
met uitvoeringsbegeleiding en verhuismanagement (2002-2004). Gerealiseerd binnen
planning en budget.
Verbouw gemeentehuis Zoetermeer (2002-2004)
o Projectmanagement herinrichting raads- en trouwzaal van Programma van Wensen tot en met
uitvoeringsbegeleiding. Gerealiseerd binnen planning en budget.

Talenkennis
spreken

schrijven

lezen

Duits

matig

matig

matig

Engels

goed

redelijk

goed

Nederlands

moedertaal

moedertaal

moedertaal

Overige vaardigheden
Kenmerken

Resultaatgericht, Teamspeler, Verbinder, Gedreven

Kennisvelden

Bouw en Installatietechniek, Verandermanagement, Procesmanagement

Marktgroepen

Utiliteitsbouw, Onderwijs en Onderzoek, Corporate instellingen
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