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Curriculum Vitae ir. Jan Willem Dragt 
 

 naam: Jan Willem Dragt 

 adres: Mr. Ludwigstraat 11 

  1901 PS  Castricum 

 telefoon: 06-49420294 

 e-mail: janwillemdragt@gmail.com  

 geboren: 22 januari 1967 te Alkmaar 

 

  

 Opleiding:  

 1985-1991  Technische Universiteit  Delft, faculteit Bouwkunde, studierichting architectuur, 

specialisatie landschap en architectuur 

 1991 afstudeerproject Zorghotel met exporuimte op het Forteiland in IJmuiden 

  

 

 Werkervaring:   

 1991-2012 Min2 bouw-kunst, Bergen 

 functies bij Min2:  

 1991-2000 assistent-ontwerper 

 1995-2012 projectleider 

 2000-2012 architect 

 
 
Visie:  
Vertrouwd en toch vreemd, zo laat het eindresultaat van mijn ontwerpen zich vaak omschrijven. Ik zoek 
naar elementen die het ontwerp karakter geven en als geheel versterken. Door te ontregelen ontstaat 
een zekere mate van spanning.  
Op het eerste oog roepen mijn ontwerpen herkenning op en voelen vertrouwd. Die herkenbare stijl en 
vorm blijken bij nadere beschouwing verrassingen te bezitten, waardoor mijn ontwerpen een 
verdiepende gelaagdheid krijgen.  
Bij zowel de grafische uitwerking als de technische uitvoering beoog ik consequente zorgvuldigheid. Ik 
ben intensief betrokken bij de uitvoering: het vakmanschap van de bouwdiscipline verhoogt de 
uitvoerbaarheid, ook van de volgende ontwerpen. 
Voor deze kenmerkende stijl beschik ik over een goed gevoel voor esthetiek, kwaliteit, detail en 
bouwtechniek. Naast mijn opleiding en ruim 20 jaar praktijkervaring maken jarenlange ervaring als 
klusser dat ik het vak versta van alle disciplines die betrokken zijn bij de bouw.  
 
 
Vaardigheden:  
Van schetsontwerp tot uiteindelijke oplevering vorm ik de schakel tussen wens en werkelijkheid. Mijn 
expertise ligt op het terrein van advies (over haalbaarheid, bestemmingsplannen, vergunningen, 
materiaalgebruik, kosteninzicht en planning), ontwerpen, begeleiden van het bouwteam en contacten 
met andere adviseurs tot het uiteindelijke resultaat. Hierbij streef ik naar optimalisatie van het proces 
binnen duidelijke afspraken.  
Een aantal programma’s heb ik goed onder de knie: Office, AutoCad, InDesign en Photoshop. Daarnaast 
kan ik ook professionele projectfotografie verzorgen. 
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Interesses: 
Kunst, fotografie, vormgeving, natuur, boeken, sporten, schoonheid, spiritualiteit, wijn, reizen. 
 
 
Kwaliteiten:  
Consequente zorgvuldigheid, esthetisch oog, ruimtelijk inzicht, dienstbare instelling, royale loyaliteit, 
realistisch dromer, sterk conceptueel besef, praktisch en precies, doordenker en doorzetter, 
betrouwbare partner, gestructureerd, creatieve oplosser, affiniteit met automatisering, voorstander van 
duidelijke afspraken en strever naar het hoogste kwaliteitsniveau. 

 

 

Gerealiseerde projecten:  
 betrokken als architect en projectleider bij onderstaande projecten (vanaf 2000): 
 2001-2004 Nieuw-Oosteinde, Aalsmeer; 103 eengezinskoopwoningen 

 2005-2008 Twuyverhoek, St. Pancras; 57 eengezinskoopwoningen, 36 eengezinshuurwoningen, 41 

koopgarantwoningen, 27 zorgwoningen en 82 huurappartementen 

 2007-2008 bedrijventerrein Robbenplaat, Wieringerwerf; 8.000 m2 bedrijfsruimte in 25 units; in 

ontwikkeling 

 2008-2012 Tuindorp, Purmerend; 122 grondgebonden koopwoningen 

 2010-2012 Prinsenstichting, Purmerend; 24 zorgappartementen 

 2010-2012 Stichting Villa, Purmerend; 13 huurappartementen, 8 zorgappartementen 

 2010-2011 fam. Van Dijk, Schoonhoven; verbouw woning 

 2011-2012 Parkeergarage centrum Bergen; 220 ondergrondse parkeerplaatsen; in procedure 

 

 betrokken als projectleider bij onderstaande projecten (vanaf 2000): 
 2000-2003 De Rustende Jager, Bergen; parkeergarage, 1.200 m2 supermarkt, ijssalon, 4 horeca 

gelegenheden en 15 luxe appartementen 

 2003-2006 Golfclubhuis Spandersbosch, Hilversum; kleedruimtes, lockers, restaurant, vergaderruimte 

 2006-2011 Namaste, Baarn; 57 appartementen en 6 zorggroepen in 3 gebouwen 

 2006-2010 kantoorgebouw Colossos, Hilversum; 7.500 m2 kantoorruimte 

 2006-2007 Baambrugse Zuwe, Vinkeveen; renovatie 34 rijwoningen en 16 2-kappers 

 2007-2011 Bernardlaan, Vinkeveen 18 waterwoningen en 12 zorgappartementen 

 2009-2010 fam. Wibier, Egmond; verbouw woning 

 2010-2011 fam. Van Keulen, Bergen aan Zee; aanbouw woning 

 2010-2012 fam. Coehoorn, Alkmaar; vrijstaande woning 

 2009-2012 Falkena-binnen, Heerenveen; 32 woningen, 3 luxe apparmenten, bedrijfruimte; in verkoop 

 2010-2012 Agnietencollege, Zwartsluis; 3.000 m2 school; in bouwvoorbereiding 

 2010-2012 Zuiderkade, Emmeloord; 12 appartementen, bedrijfsruimten, Lidl; in aanbouw 

 2011-2012 zorgboerderij, Mastenbroek; 2 woningen, logiesruimtes, dagbesteding, jongerenopvang, 

ouderenzorg 

 2011-2012 van Blaaderenweg, Bergen; stedenbouwkundig plan voor 16 vrijstaande en geschakelde 

woningen, in procedure 

 

   

 

 


