Facilitaire loopbaan van…
Naam:
Koos Groenewoud
Huidige functie:
Manager Facilitair Bedrijf bij Delta
Wilde vroeger worden:
Dat weet ik niet meer
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Oude rot in het vak Koos Groenewoud, nu manager Facilitair Bedrijf bij Delta, startte zijn werkende leven op 15-jarige leeftijd als kok. Zijn
eerste diploma was die van Leerlingkok gevolgd
door de vestigingspapieren ‘Horeca’. Later volgde
hij interne opleidingen bij de bedrijven waar hij
werkte. Groenewoud: ‘Ik heb pas twee jaar geleden voor het eerst in de collegebanken gezeten
bij de Business Universiteit Nyenrode. Dat ging
om de collegereeks Authentiek Leiderschap, later
gevolgd door colleges van John Kotter en Marshall Goldsmith. Verder ben ik CFM en CFMJ
(IFMA). Waar ik trots op ben, is dat ik onder andere assessor ben bij de NHTV en colleges geef.
De diamant op mijn onderwijskroon is dat ik in
mei spreker was op de FM Summitt in Cannes.’
Groenewoud heeft een lange lijst met werkervaringen. Hij stelt voor dat geïnteresseerde lezers
een kijkje nemen op zijn Linkedin Profiel of op
www.AAA-TFM.nl, zijn kenniscentrum.
Wat Groenewoud als acht jarig jongetje wilde
worden, weet hij niet meer. ‘Op mijn tiende had
ik mijn eerste zaterdagbaantje in een hotel. Hier
deed ik allerlei klusjes in de keuken. Dat heeft
geleid tot mijn eerste baan.’ Hoe ben je dan beland in het FM-vakgebied? ‘In 1996 werd ik lid
van het Faciltair Bedrijf van KPN. Ik was als businessunit manager verantwoordelijk voor de catering, maar realiseerde me toen, dat dit slechts
een kleine FM-taartpunt was. De hele taart was
veel uitdagender. Ik vind FM een fantastisch leuk
vak en van groot belang voor het primaire proces.
Voorlopig heb ik mijn handen vol aan mijn huidige functie, uitdagingen volop. Ik ben een
dienstverlener in hart en nieren en een mensenmens. Ik zie dat mijn belangstelling voor het facilitaire vakgebied terugloopt ten gunste van
Leiderschap. Wellicht dat ik nog iets ga doen in
die richting. Alhoewel ik steeds roep “ik voel me
45” hoop ik over tien jaar mijn 72e verjaardag te
vieren. Het is mogelijk dat ik dan geniet van een
welverdiende oude dag. Ik sluit echter niet uit,
dat ik dan nog een of twee dagen aan de slag ben
als commissaris, adviseur, coach of colleges geef.’
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