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Metameric  

Civiele Techniek 
H.J. Textorstrjitte 14 
8464 VS Sintjohannesga 
Tel: 06-13 269 269 
metameric@live.nl 
www.metameric.nl 

Curriculum Vitae 
 
Persoonlijke gegevens:  
Naam : Ing. A.J. Seinstra,  
Geboortedatum : 1 maart 1974  
Geboorteplaats : Heerenveen 
Burgelijke staat  : Gehuwd 
 
Vaardigheden: 
 Vakkundig in diverse invullingen van de functie projectleider c.q. manager, van 

technisch inhoudelijk tot regisserend 
 Vakkundig in het opstellen van bestekken met toepassing van de RAW 

systematiek 
 Vakkundig in het organiseren van aanbestedingen en het toepassen van de 

ARW 2005 
 Vakkundig in het geven van (technische) adviezen over processen en gevolgen 

waardoor helderheid ontstaat, zodat daar waar het nodig is beslissingen kunnen 
worden genomen 

 Visie ten aanzien van de vorm en kwaliteit van de producten en diensten 
 Ervaren in het coördineren van alle voorkomende werkzaamheden in de 

toegewezen projecten 
 Bewezen op competente wijze contacten te onderhouden en te communiceren 

met opdrachtgevers, leveranciers, bewoners, landeigenaren, aannemers en 
nutsbedrijven 

 Vakkundig op het gebied van RAW-systematiek, UAV 1989/2012, standaard 
RAW en UAV GC (innovatieve contracten) inclusief toepassing ervan 

 Bedreven in het begeleiden van projecten in uitvoering, zowel technisch, 
communicatief, financieel en administratief 

 Gevoel en kennis van bestuurlijke besluitvorming 
 
Opleidingen: 
 1986-1991 Havo 
 1991-1993 MTS Weg- en Waterbouwkunde te Leeuwarden 
 1993-1997 HTS Weg- en Waterbouwkunde te Leeuwarden 

 
Cursussen: 
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1997-1999  Trainee opleidingsprogramma Rijkswaterstaat/Grontmij met diverse 
modules 

2000  Toepassing secundaire grondstoffen, RAW-systematiek Standaard 
2000 

2001 Rekenen met RAW en UAV, Projectsturing, Zoeksleutel 96B, 
Samen(werken) met kwaliteitsborging bij de uitvoering van werken 

2003 Cursus grondexploitatie 
2010 Cursus situationeel leidinggeven 
2011 VCA vol 
 

Interesses en aanvullende informatie: 
Sporten : Vissen 
Hobby’s : Motorrijden, snowboarden, kweken Australische parkieten, klussen 
 

Ervaring: 
Periode   2011 – heden (als ZZP’ er) 
Werkgever  Wetterskip Fryslân (via Yacht) 
Functie Regisserend projectleider c.q. manager voor projecten in de 

planvorming, voorbereiding en realisatie 
Bijzonderheden Invulling geven van projectleidersfunctie nieuwe stijl voor een 

diversiteit van projecten. O.a. jaarlijks onderhoudsprogramma 
minigemalen, renovatie oud zeegemaal, vispassage, kade- en 
oeverherstel, gemalen, persleidingen en projecten van derden 
zoals centrale as, haak om Leeuwarden en N381. 
Opstellen bestuursvoorstellen, overleg portefeuillehouders, 
draagvlak creëren zowel intern als extern inclusief proces- en 
projectverbetering 

 
Werkgevers ProCensus te Hoorn, W2N te Drachten, Gemeente Boarnsterhim 

te Grou, Videocad te Schagen, De Jong en Breunis BV te 
Staphorst, Gemeente Leeuwarderadiel te Stiens, 
Aannemingsbedrijf Grûn en Grien te Scharnegoutum 

Functie Bestekschrijver en adviseur planvoorbereiding  
Bijzonderheden Opstellen advies UAV 1989 in kader van realisatie, opstellen 

ontwerp en raming fietspad, opstellen bestek passantenhaven 
Grou, opstellen bestek waterbak te Drachten, begeleiden 
europese openbare aanbesteding en opstellen meerjarig 
maaibestek te Grou, opstellen bestek en raming 
rioolvervangingen te Den Helder, bouw- en woonrijpmaken te 
Alkmaar, rotondes te Alkmaar, openposten bestek 
asfaltonderhoud Leeuwarderadeel, bestek dubbel vijzelgemaal 
t.b.v. aanbesteding te Zijpe en diverse kwaliteitscontroles 
bestekken derden. 
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Periode  2003 - 2011 
Werkgever: ProCensus BV 
Functie: Projectleider/-manager, directievoerder UAV, adviseur 

aanbestedingen en contractvorming.  
Nevenfuncties: Bestekschrijver, toezichthouder, bijhouden afdelingsplanning, 

toezicht op de projectenadministratie, maken financiële 
vestigingsprognoses en acquisitie 

Bijzonderheden: Verantwoordelijk voor het geven van technische adviezen, het 
opstellen van budgetramingen, het maken van toetsen van 
technische ontwerpen. Tevens actief met het maken en toetsen 
van bestekken en bestekramingen en het begeleiden van 
aanbestedingstrajecten en het opstellen en actueel houden van 
het moederbestek RAW incl. bijbehorende zaken. Sinds januari 
2010 zijn er taken toegedeeld voor de functie operationeel 
manager zoals projectenadministratie, kwaliteitszorg, verzorgen 
zaken op de werkvloer, opstellen maandrapportages. 

 
Overheid: Van augustus 2010 t/m maart 2011 werkzaam bij de gemeente 

Boarnsterhim als projectleider. 
 
Van januari 2010 t/m april 2011 werkzaam bij de gemeente Den 
Helder als projectleider. 

  
Van juli 2009 t/m januari 2010 werkzaam bij de gemeente 
Leeuwarden als directie U.A.V.   

 
Periode 2000 - 2003  
Werkgever: Grontmij  
Functie: Assistent projectleider - werkvoorbereider  
Bijzonderheden:  Verantwoordelijk voor de technische invulling van het project 

m.b.t. de projectleiderstaken. Mede het geven van technische 
adviezen, het opstellen en toetsen van budgetramingen, 
bestekken en besteksramingen. Tevens actief met het opstellen 
en bijhouden van standaard bestekken en kostenramingen  

 
Periode 1997 - 1999  
Werkgever: Grontmij  
Functie: Werkvoorbereider, toezichthouder  
Bijzonderheden:  Verantwoordelijk voor het opstellen van bestekken en 

bestekramingen. Tevens actief bij het houden van toezicht.  
 Verantwoordelijk voor het CAD-werk en daarnaast meewerkend 

uitvoerder in de eigen uitvoering. 
Tevens detachering bij provincie, gemeente, Rijkswaterstaat en 
waterschap 
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Overheid: 6 maanden werkzaam bij het Wetterskip Boarn en Klif als 

bestekschrijver en toezichthouder. 
  
 2x3 maanden werkzaam bij Rijkswaterstaat dienstkring Grou als 

inspecteur kunstwerken noord. 
  
 Diverse kortere perioden bij o.a. gemeente Littenseradiel en 

Smallingerland. 
 
   


