
                      

 
Curriculum Vitae 

 
Naam : R. Honig 
Voornaam : Remmert 
Geboortedatum : 15-03-1955 
Functie : Ontwikkelaar- en Projectmanager 
Adres : Jagerpad 36, 4839 AK Breda 
Mobiel : +31 622492557 
Mail : remmert@hohogroup.nl 
 

 
 

Even voorstellen 
 
Resultaatgerichte en verbindende manager. Zowel generalistisch als praktisch inzetbaar. Vooral bij 
projecten die moeizaam verlopen of een ongewis vooruitzicht hebben zorg ik voor toegevoegde 
waarde. Mijn meer dan 30 jaar ervaring wend ik binnen een organisatie aan om teams en 
individuen te ondersteunen en aan te jagen. Ik zorg dat projecten haalbaar en succesvol worden. 
En daar wordt u altijd wijzer van!  
 
In 2012 ben ik gestart met mijn onderneming voor het ondersteunen van bouw- en 
ontwikkelbedrijven en -organisaties. Ik beschik over veel relevante ervaring in o.a. woningbouw en 
specifieke hoogbouwprojecten en wordt door relaties gewaardeerd als partner in ontwikkel- en 
realisatieprocessen. Enkele voorbeelden van praktijkcases in willekeurige volgorde:  
 
- directievoering voor een Woningbouwvereniging i.c.m. huisartsen inzake een 
nieuwbouwproject in Axel; 
- de verkoop van een middelgroot bouwbedrijf; 
- het realiseren van een succesvolle reorganisatie na een fusie tussen twee bouwbedrijven; 
- een bedrijfsanalyse voor een projectontwikkelaar; 
- het verzorgen van een risico-inventarisatie voor een bouwer t.b.v. aanbestedingen; 
- realisatie van het meervoudig aanbesteden met 24 bestekken; 
- het voeren van directie voor een particuliere woning; 
- het actief ontwikkelen van een woningbouw- en eventcentrum in Leiden. 
 

Nevenactiviteiten 
 
- Lid Raad van Advies KPE, opleidingsbedrijf voor de bouw, makelaardij en verzekeringen 
- Voorzitter Raad van advies Stichting Dakmerk 



                      

- Penningmeester Stichting Woonpromotie Rotterdam 
- Voorzitter stichting 2x7 voor gehandicapten 

Opleiding 

 
2005 MBA TSM Business School / Universiteit van Twente 
1980 HBO Avondschool, Bouwkunde, BNA, VTS  
1977 HTS Bouwkunde 
1975 MTS Bouwkunde 
 

Werkervaring 

 
2012- heden Hohogroup Breda 

Het leveren van verschillende interim-diensten zoals: 
- interim-management met ontwikkel, commerciële en technische focus 
- multifunctionele, complexe ontwikkeltrajecten realiseerbaar maken 
- Design & Build projecten 
- voeren van projectdirectie 
- PPS-projecten 
- arbitrage en mediation-trajecten 
- crisismanagement 
- onderzoek, taxatie en verkoop van bedrijven 

 
2016 Brink groep M/A 

- verantwoordelijk als senior interim-projectmanager 
 
2015-2016 Hillen & Roosen Amsterdam 

- interim manager 
 
2014-2015 Hurks groep Eindhoven 

- interim manager 
 
2012-2014 Aan de Stegge Holding/ASVB Den Bosch 

- interim bestuurder 
 
2008-2012 Kanters Bouw 

- manager 
 
2006-2008 Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij Nieuwegein 

- algemeen manager 
 
1997-2006 Ballast Nedam West Rotterdam 

- manager 
 
1993-1997 Architectural Products Nederland (Hunter Douglas Europe) 

- manager 
 
1988-1993 SRA Projecten en Installatiegroep 

- manager 


