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Curriculum Vitae 
 
Naam Aad Otting 
Geboortejaar 1957 
Functie Directeur AOB – Adviseur, bouwmanager, directievoerder 

  
Opleiding - MTS, bouwkunde  

- Hoger Technisch Instituut Amsterdam, projectleider HTI 
- Haagse Hogeschool, Post HTO - Vastgoedmanagement 

  
Werk-
geschiedenis 

 

2016 – heden AO Bouwmanagement B.V.  
2008 - 2015 C2B Bouwmanagement B.V. directeur/adviseur/projectmanager 
1977 - 2007 Grontmij | Kats & Waalwijk Bouwadvies en Projectmanagement B.V 
2006 – 2007 - senior adviseur, lid directieteam 
2004 – 2006 - adjunct-directeur 
2003 – 2004 - senior projectmanager, lid directieteam 
1990 – 2002 - business unit manager Onderhoud & Renovatie 
1987 – 1990 - hoofdopzichter 
1979 – 1987 - opzichter 
1977 – 1979 - assistent opzichter 
  
Ervaring  
2020 -heden 
2016 - 2020 
nov ’18- dec.‘19 
mei ’17- dec.’17 
2015 - 2018 

-    Adviseur PHS Amsterdam Centraal Station i.o.v. ProRail 
-    Contractmanager, Stationsgebied Driebergen-Zeist i.o.v. ProRail. 
-    Directievoerder revitalisatie Huis van de Stad, Gemeente Apeldoorn 
-    Hoofd Techniek a.i. AHAM Vastgoed te Amsterdam 
-    Bouwmanager, project WTC Utrecht i.o.v. CBRE GI 

2012 - 2015 
2011 - 2011 
2009 - 2013 
2009 - juni ‘09 
2009 - mei ‘09  
 
2005 - mei ‘09 

-    Bouwmanager, Openbaar Vervoer Terminal te Arnhem 
- Projectleider ontwerpteam reizigerstunnel Zwolle Spoort 
- Contractmanager, New Babylon, Den Haag 
- Risicoanalyse Meander Medisch Centrum, Amersfoort 
- Projectleider verbouw afdeling Angio, Gelre Ziekenhuis te Apeldoorn. 
- Directievoerder Gelre ziekenhuizen te Apeldoorn, (ver)nieuwbouw ca. 

60.000 m2  

2005 - 2008 - Projectmanager voorbereiding en realisatie bestuurscentrum Eureko te 
Zeist, herbestemming kantoren t.b.v. RvB Achmea/Interpolis, 
herbestemming distributiehal tot vergadercentrum.  

2004 – 2005 - Realisatiemanager nieuwbouw en restauratie van het 
Spoorwegmuseum te Utrecht, na analyse van het proces 
projectvoorbereiding op verzoek van het Spoorwegmuseum. 

- Organisatie advies onderhoudstrategie gemeentelijk vast 
goedbeheer in opdracht van de Gemeente Utrecht. 

- Organisatie advies property management in opdracht van Amvest 
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2003 – 2004 - Adjunct-directeur met verantwoordelijkheid voor de productgroepen, 
Onderhoudsmanagement, CREM en Planontwikkeling bestaande bouw en de 
stafafdeling Advies 

- Algemene leiding onderzoek problemen natuursteengevel kantoor te 
Leeuwarden 

- Onderzoek naar gebreken experimenteel kantoor te Haarlem 
- Projectmanagement renovatie winkelcentrum Meerzicht te  

Zoetermeer 
 

1990 – 2002 - Business unit manager Onderhoud & Renovatie.  
- Management over inventariseren en opzetten van bouwkundige en installatie 

technische onderhoudsprognoses, alsmede de jaarlijkse actualisatie hiervan.  
- Leidinggeven onderzoek herstelopties parkeergarage Vrijthof te Maastricht in 

opdracht van de Gemeente Maastricht. 
- Projectmanagement herbestemming voormalige bibliotheek en faculteit 

gebouwen monumentale TH complexen te Delft tot 104 appartement vanaf 
initiatief tot en met de realisatie in opdracht van een projectontwikkelaar. 

- Technische beoordeling bij aankoop en verkoop van onroerend goed  
- Meerjaren onderhoudsprognoses diverse objecten; 
- Projectmanagement over diverse renovatie c.q. uitbreidingsprojecten. 

- 18 portiekwoningen Bezuidenhoutseweg te Den Haag, akoestische isolatie 
- 40 portiekwoningen L. van Nieuw Oostende te Voorburg 
- 33 portiekwoningen L. van Nieuw Oostende te Voorburg 
- 88 galerijwoningen Buitenpepersdreef te Den Bosch, isolerende 

voorzieningen 
- 46 galerijwoningen J. Huizingalaan te Amsterdam 
- Kantoor Schuttevaerweg 130 te Rotterdam 
- Kantoor Prinsenlaan 633 te Roterdam, hoofdkantoor Q8 
- Kantoor Arnhemsestraatweg te Velp, hoofdkantoor Rijnconsult 
- Herhuisvesting Radio Rijnmond te Rotterdam 
- Verbouwing TV Rijnmond te Rotterdam 
- Bestemmingswijziging, kantoor ombouwen tot kooktheater ATAG te 

Utrecht 
- Herhuisvesting showroom en directiekantoren ATAG te Ulft 
- Uitbreiding showroom verwarming en sanitair ATAG te Utrecht 
- Revitalisatie Weena Point C. te Rotterdam 
- Herbestemming voormalige bibliotheek TH te Delft Schuttersveld tot 104 

appartementen 
- Uitbreiding showroom Safe Motors te Rotterdam 
- Uitbreiding bedrijfshal Sterrenbaan te Maarssen. 

- Haalbaarheidsonderzoek ten behoeve van renovatie en/of groot onderhoud, 
inclusief isolerende voorzieningen. 
- 18 woningen te Wassenaar 
- 420 appartementen Burgemeester Patijnlaan te Den Haag. 

- Directievoering en lid van de stuurgroep renovatie voormalig ministerie van 
VROM te Zoetermeer in opdracht van PGGM. 

- Expertise naar aanhoudende lekkages of gebreken anderszins, inclusief 
herstel advies voor diverse opdrachtgevers 

- Contra-expertise in geval van brandschades 
- kantoor te Ridderkerk in eigendom van VastNed 
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- winkel te Bergen op Zoom in eigendom van PGGM 
- gedeelte winkelcentrum de Rooselaar te Roosendaal. 

- Directievoering of supervisie over diverse nieuwbouw objecten 
- Nieuwbouw kantoor met magazijn ARAI Helmet Nederland te Hoevelaken 
- Nieuwbouw showroom Safe Motors te Eindhoven 
- PTT-Telecom kantoor te Arnhem (supervisie) 
- Kantoor Gasunie te Eindhoven (supervisie) 
- Verhuurkantoor 2, Touwbaan te Gorinchem 
- Appartementen te Roermond 
- Supervisie voorbereidingsfase winkelcentrum Amicitia te Amersfoort. 
- 116 appartementen te Leiden 

- Technische ondersteuning regiokantoren K&W VGM B.V. 
- Technische ondersteuning cq. adviezen ter beperking van onderhoud bij 

planontwikkeling en projectmanagement. 
 

1987 – 1990 - Hoofdopzichter over winkelcentrum Stadshart fase 4 en 5 te Zoetermeer, 
waarbij leiding gegeven aan 3 opzichters op het werk. 

- In deze periode tevens leidinggegeven aan het toezicht over de uitbreiding 
van het kantoorgebouw van Pensioenfonds voor de Metaalnijverheid te 
Rijswijk. 

 
1986 – 1987 - ½ jaar gedetacheerd bij een prefab betonwaren fabriek ten behoud van het 

KOMO-certificaat en het verkrijgen van een KOMO-certificaat op nieuwe 
producten. 

- ½ jaar gedetacheerd bij woningbouwvereniging te Soest voor begeleiding 
woningrenovatie, bewoners gedurende de renovatie in wisselwoningen 

  
1984 – 1986 - Opzichter over fase 3 winkelcentrum Stadshart te Zoetermeer.  

- Tevens begeleiding afbouw en inrichting C&A en Foxy Fashion  
vestigingen in het winkelcentrum. 

- Directievoering ruwbouwfase winkelcentrum te Hardinxveld-Giessendam 
  
1979 – 1984 - Toezicht en diverse werkzaamheden als bouwkundig 

- 88 eengezinswoningen te Middelburg.  
- 57 eengezinswoningen te Hilvarenbeek. 
- 98 eengezinswoningen te Lelystad. 
- Hoofdkantoor Pensioenfonds voor de Metaalnijverheid te Rijswijk. 
- Kantoorgebouw de Oostpoort te Capelle a/d IJssel. 
- Onderhoudsinspectie en begeleiding groot onderhoud; onderhoud 

schilderwerk, kozijnrenovatie,dakbedekkingrenovatie en diverse bouwkundig 
onderhoud. 

- Woninginspecties en begeleiding groot onderhoud voor K&W VGM B.V. 
- Expertise onderzoek naar lekkages diverse objecten, waaronder 

Couperusduin fase 1 te Den Haag. 
- Voorbereiding en begeleiding groot aantal na-isolatieprojecten, waaronder 

bewonersenquêtes. 
  
1977 – 1979 - Toezicht op diverse werken onder leiding van een hoofdopzichter of 

projectleider. 
- Couperusduin fase 2, 128 woningen in experimenteel appartementencomplex 
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te Den Haag.  
- De Zavelberg te Brussel, 337 appartementen op een heuvel gerealiseerd in 13 

gebouwen met ondergrondse bergingen en parkeergarages. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


