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Personalia 
 
Naam    Mark Wesel     
Adres    Harmoniepolder 58      

5235 TL ’s-Hertogenbosch    
Telefoon   +31 (0)6-200 933 94    
E-mail    info@weselconsult.nl    
BSN    13.94.75.758     
Geslacht   Man 
Geboorte  datum  26 oktober 1974  
Geboorte plaats  Breda 
Nationaliteit   Nederlandse 
Nationale staat   Gehuwd  
Kinderen   Geen 
 
LinkedIn   https://www.linkedin.com/in/mark-wesel-29b29a33/ 
 
Curriculum vitae 
 
Competenties en kernwaarden;  
• Professioneel en gestructureerd uitvoeren van projecten;  
• Creatief en oplossingsgericht denken en handelen; 
• In staat om te communiceren met alle lagen in een organisatie; 
• Sterke persoonlijkheid, durf, doelgericht, doorzettingsvermogen, geloofwaardigheid, 

rendementsbesef/commercieel, onafhankelijkheid, initiatiefvol, marktgericht. 
 
Diploma’s en certificaten; 
• Middenkader Opleiding Bouw niveau 4; 
• MBO Handelsonderwijs; 
• DIA (Deskundig Inventariseerder Asbest); 
• VCA-VOL; 
• DTA (Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering), DNV, 2016; 
• Auditor SC-530 en SC-540 (RvA codes 28 en 35) Qualitatis Certification. 
 
Taken en verantwoordelijkheden;   
• Verantwoordelijk als DIA voor het uitvoeren van SC-540 asbestonderzoeken; 
• Het uitvoeren van asbestgerelateerde risicobeoordelingen conform de NEN-2991; 
• Verantwoordelijk als docent voor het geven van praktijkopleidingen aan asbestsaneerders 

(DAV) en deskundig toezichthouders (DTA); 
• Het opstellen van offertes en het verrichten van acquisitie;  
• Verantwoordelijk als Auditor voor het uitvoeren van projectlocatie inspecties van SC-530 

asbestverwijdering werkzaamheden en SC-540 asbestonderzoeken;    
• Verantwoordelijk als Analist/ Inspecteur voor het uitvoeren van eindcontroles na 

asbestverwijdering conform de NEN-2990; 
• Verantwoordelijk als DTA voor het begeleiden en uitvoeren van asbestsaneringsprojecten. 
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Relevante werkervaring  
 
Functie  SC-560 Deskundig Inventariseerder Asbest (Senior)   Periode 2010 tot 2015  
Organisatie Ingenieursbureau Oesterbaai/ BME B.V. te Vianen 
   
Omschrijving Werkzaam binnen een landelijk opererend Ingenieursbureau dat gespecialiseerd is in 
het uitvoeren van asbestonderzoek. Als DIA ben ik verantwoordelijk voor het correct uitvoeren van 
uitdagende en omvangrijke asbestonderzoeken. Deze onderzoeken worden onder meer uitgevoerd in 
opdracht van de Petrochemische- en Farmaceutische Industrie (objecten), Vastgoedbeheerders 
(utiliteitsbouw), Rijksgebouwendienst (musea en utiliteitsbouw), Rijkswaterstaat (kunstwerken)  en 
Woningbouwcoöperaties (woningen/ verhuureenheden). 
 
Functie  Ondernemer         Periode 2006 tot 2010  
Organisatie Ins4Outs Consultants te Dorst 
  
Omschrijving Het delen van kennis (Ins) aan opdrachtgevers (Outs) door het uitvoeren van inspecties 
en controles op het gebied van milieu, arbo, veiligheid en kwaliteitsborging. Tot de opdrachtgevers 
behoorde onder meer een Certificatie Instelling, Inspectie Laboratorium en SC-540 Asbestonderzoek 
Bedrijven.  
 
Functie  Analist/ Inspecteur       Periode 2003 tot 2006  
Organisatie ABF en Laboratory B.V. te Breda 
    
Omschrijving De werkzaamheden bestonden onder andere tot het uitvoeren van eindcontroles na 
asbestverwijdering om vast te stellen dat een asbestsanering zo is uitgevoerd dat een ruimte of 
buitenlocatie na sanering aan de gestelde opleveringseisen voldoet.  Onderdelen zijn het verrichten 
van een visuele inspectie, het nemen en analyseren van luchtmonsters en het rapporteren van de 
bevindingen en resultaten. 
 
Functie  Projectleider/ DTA      Periode 1999 tot 2003  
Organisatie Kuppen Milieutechniek B.V. te Gilze 
    
Omschrijving Als projectleider bestonden mijn taken uit het opstellen van offertes, het verrichten 
van acquisitie, het opstellen van projectgebonden documenten zoals; werkplan, plan van aanpak en 
V&G-plan, en het leiding geven en uitvoeren van asbestsaneringsprojecten.  
 
Nevenactiviteiten en vaardigheden    
• Ontwerpen/ vormgeving van presentatiemateriaal (Adobe Illustrator & Corel Draw); 
• Vervaardigen van ruimte indelingtekening/ bouwtekeningen (MS Visio). 
 
Interesses en hobby's 
• Beoefenen van Budosport en conditietraining; 
• Als slagwerker (drummer) lid van een vrienden- /muziekverenging: 

Referenties 

Projectleiding asbest, sloop en Breeam 
Park Hoog Oostduin 
Projectduur:  ca 2.400 manuur 
Scope:   Breeam, Asbest, Sloop en Veiligheid 
Opdrachtgever:  André Winkel Sloopwerken en Asbestsanering BV 
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Het takenpakket van Wesel Consult bestond o.a. uit het dagelijks aansturen van ca. 40 bouwplaats 
medewerkers tijdens de asbestverwijdering- en sloopwerkzaamheden. De voortgang en kwaliteit 
werden gerapporteerd aan de directie. Daarnaast droeg Wesel Consult verantwoording voor het 
implementeren en onderhouden van de Breeam MAN2, MAN3 en WST1 beoordelingsrichtlijn 
(keurmerk) voor duurzame vastgoedobjecten. (https://www.breeam.nl/over-breeam). 
 
Projectontwikkelaar OD75 BV / Pinnacle B.V. transformeert het voormalige Shell-gebouw aan de 
Oostduinlaan 75 in Den Haag tot appartementencomplex met hoogwaardige woningen en 
voorzieningen. De duurzaamheidsambitie van de opdrachtgever is groot. Het project moet worden 
opgeleverd met een Breeam ‘Excellent’ classificatie. Na een intensieve selectie procedure is de keuze 
gevallen op André Winkel Sloopwerken B.V en Asbestsanering BV om de duurzame sloop -en 
asbestsaneringswerkzaamheden uit te voeren.  
 
Het project bestaat uit 2 deelprojecten: De hoogbouw is 16 verdiepingen, ruim 65 meter hoog en heeft 
nog 2 bouwlagen onder maaiveldniveau, in totaal betreft het ruim 27.000 m3 vloeroppervlakte. In de 
hoogbouw zullen luxe huur -en koopwoningen worden gerealiseerd met inpandige balkons. De 
voormalige kantoortoren zal tot de betonconstructie worden leeg gesloopt (renovatie sloop), waarbij 
ook de gehele gevel zal worden verwijderd. In het gebouw is veel asbest verwerkt, de asbestsanering 
zal is verschillende fases tijdens de leegsloop plaatsvinden. 
 
Een woord van onze opdrachtgever, Floris Roord, ontwikkelingsmanager Pinnacle: ‘Met de 
Oostduinlaan 75 laten we zien dat het goed mogelijk is een verouderd kantoor naar een woonfunctie te 
transformeren. Het project is gelegen op een geweldige locatie in het park Oostduin midden in 
Benoordenhout, een van de aantrekkelijkste woongebieden van Den Haag. Een van de aspecten waar 
wij bijzonder enthousiast over zijn is hoe het park meer betrokken wordt bij het gebouw en daarmee 
het gebouw leefbaarder en aangenamer zal maken. Ook voor de buurt wordt het park daarmee 
toegankelijker'. 
 
Asbestonderzoek 
De locaties en projecten waarbij we recentelijk betrokken zijn geweest, verschillen in opdrachtgever, 
omvang en bijzonderheden. Graag lichten wij onze referenties persoonlijk toe: 
 
Project: Koninklijk Museum 
BVO: 14.000 m2 
Segment: Monumentale gebouwen 
Scope: SC-540 type A en NEN-2991 onderzoeken 
 
Project: Bio- & Foodtechnologie -industrie 
BVO: 650.000 m2 
Segment: Industriële gebouwen en objecten/ installaties 
Scope: SC-540 type A en NEN-2991 onderzoeken 
 
Project: Farmaceutische Industrie 
BVO: 5.000 m2 
Segment: Industriële gebouwen en objecten/ installaties 
Scope: SC-S40 type A en NEN-2991 onderzoeken 
 
Project: Orgaan van de Europese Octrooi 
BVO: 10.000 m2 
Segment: Utiliteitsbouw 
Scope: SC-540 type A en NEN-2991 onderzoeken 
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Project: Hoofdkantoor Bankinstelling 
BVO: 8.000 m2 
Segment: Utiliteitsbouw 
Scope: SC-540 type A en NEN-2991 onderzoeken 
 
Project: Hoofdkantoor sociale zekerheid 
BVO: 7.000 m2 
Segment: Utiliteitsbouw 
Scope: SC-540 type A en NEN-2991 onderzoeken 
 
Project: Arrondissement Rechtbank 
BVO: 6.000 m2 
Segment: Utiliteitsbouw 
Scope: SC-540 type A en NEN-2991 onderzoeken 
 
Project: Zorginstellingen 
BVO: 35.000 m2 
Segment: verpleeg- en verzorgingshuizen 
Scope: SC-540 type A en NEN-2991 onderzoeken  
 
Project: Basisscholen 
BVO: 35.000 m2 
Segment: Schoolgebouwen 
Scope: SC-540 type A en NEN-2991 onderzoeken 
 
Project: Hoge Scholen en Universiteiten 
BVO: 35.000 m2 
Segment: Schoolgebouwen 
Scape: SC-540 type A en NEN-2991 onderzoeken 
 
Project: Huurwoningen 
BVO: 90.000 m2 
Segment: woningbouw 
Scope: SC-540 type A en NEN-2991 onderzoeken 
 
Met dank voor uw aandacht en genomen moeite, 
 
Met vriendelijke groet, 
Wesel Consult 
 

 
 
 
  
Mark Wesel          
  
Wesel Consult 
Harmoniepolder 58 
5235 TL ‘s-Hertogenbosch 

📱06-20093394 

💻 www.weselconsult.nl 
 

http://www.weselconsult.nl/

