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C u r r i c u l u m   V i t a e 
 
 
Maarten de Graaf 
Beryl 14 
2719 RN  Zoetermeer 
 
Den Haag, 15 september 1955  
Nationaliteit: Nederlands 
Telefoon:       +31[0] 79 361 60 92 
Mobiel:          +31[0] 634 190804 
Email:              info@maartendegraaf.nl 
 
 

 
Profiel 
Ondernemer en Operationeel (project)manager met ervaring in de (mobiele) telecom industrie en energiebranche.  
 
Vier jaar projectmanager in de energiebranche – verantwoordelijk voor tijdkritische en risicovolle projecten. 
Twee jaar consultant in activiteiten voor mobiele netwerken. 
Drie jaar directeur eigenaar van een dienstverlener in de telecomsector. De grote aannemers (o.a Imtech, Volker Wessels) 
en operators (o.m. KPN, Vodafone) als klanten. 

 Meer dan zeven jaar ervaring in het managen van een organisatie met een jaarlijks investeringsbudget van meer dan 100 
miljoen euro, 130 medewerkers, negen direct reports en een negental aannemers. 
Als senior projectmanager voornamelijk “politiek” gevoelige en tijdskritische projecten geleid. 
 
Voorzitter Medezeggenschapsraad van de school De Waterlelie in Cruquius, school voor Speciaal en Voortgezet Speciaal 
Onderwijs,voor kinderen met epilepsie. 
 

Opleiding  
2011  Prince2 – Practioner, VCA VOL 
2008  Prince2 – Foudation 
1976 – heden Finance for non-financials, De Baak 
  Effectief communiceren 
  Effectief onderhandelen  
  Doelmatig Projectmanagement - Probaat+ - KPN 
1970 - 1976 HTS-Electrotechniek, Den Haag 
   

Werkervaring 
2009 – heden  projectmanager bij TenneT TSO BV; 

 Realiseren van de uitbreiding van een 380kV-hoogspanningsstation in Lelystad, 
met aansluitingen op Flevo-centrale en netwerk Alliander; 

 Modernisering van het Telecomnetwerk in Zuid-Holland t.b.v. de besturing en 
beveiliging van het hoogspanningsnet; 

 Aanleggen van een telecomnetwerk in Zeeland t.b.v. de besturing en 
beveiliging van het hoogspanningsnet; 

 Voorbereiden van grootschalige aanleg van een landelijk glasvezelnetwerk 
t.b.v. beheer; 

 Verantwoordelijk voor de verhuizing van een deel van het datacenter, 

 Verantwoordelijk voor de aanleg van alle toegangsbeveiligingsinstallaties. 
2007 – 2009 freelance consultant voor Volker Wessels Telecom;  
        Speerpunten binnen VW Telecom: 

 Special Coverage Locations voor C2000; 

 Service organisatie voor T-Mobile; 

 Beveiligingsnetwerken voor Zenitel BV. 
2004 – 2007   directeur eigenaar van 2RevCon BV – > 10 medewerkers 
  Klanten : Volker Wessels Telecom, Imtech, Vodafone, T-Mobile, Casema, 

Directoraat Mobiele Diensten (min van BiZa), KPN, Ericsson Network Services. 
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2003 – 2004 freelancer op het terrein van organisatieadvies en projectmanagement. 

 Consultant bij Siemens VOF MobiRail voor de aanleg van het GSM-R netwerk 
van de HSL-Zuid; 

2001 – 2003 senior projectmanager bij KPN Mobile The Netherlands.  

 Project “Implementatie Nationaal AntenneBeleid” bij KPN – (doorvoeren 
vernieuwde regelgeving ruimtelijke ordening);  

 Project Extended Location Sharing i.s.m. de vier overige Nederlandse mobiele 
operators; 

 Projectmanager / Consultant in het project MobiRail (Siemens / KPN) voor 
opdrachtgever ProRail 

1994 – 2001 Manager netwerk roll-out bij KPN Mobile The Netherlands.  

 verantwoordelijk voor de verwerving, het bouwen en 
  installeren van opstelpunten voor het radio- en core netwerk 
  van KPN Mobiel. Een radionetwerk aangelegd van meer dan 3200 
  opstelpunten.  

 aannemersselectie  
  Organisatie ontwikkeld en op maat gemaakt.  

 in projectteamverband (Octogoon) advies uitgebracht aan Raad van Bestuur 
KPN met betrekking tot Innovatiekracht KPN. 

1990 - 1994 Manager Engineering, verantwoordelijk voor de ontwikkeling 
  en implementatie van technische richtlijnen voor de (transmissie) 
  infrastructuur van het vaste net van KPN Telecom (inclusief het kabelnetwerk) 
1984 - 1990 Ontwikkelaar van digitale transmissiesystemen, onder meer 

 ISDN,  
 deelnemer in internationale standaardisatiecommissies  

1981 - 1984 Ontwikkelaar van analoge transmissiesystemen 
1976 - 1981 Dr. Neherlaboratorium (later KPN Research) 
 
 
 

Vaardigheden  

 Ervaring in het opzetten van organisaties “suitable for the job to be done” 
 Krachtige leider in het realiseren van projecten; 
 Nederlands en Engels: goed in woord en geschrift 
 Duits: spreken - goed / schrijven - redelijk 
  

Competenties 
Positieve instelling, ondernemend, optimistisch, groot verantwoordelijkheidsgevoel, besluitvaardig, doelgericht, 
stressbestendig, teamspeler, onafhankelijk 

 

Hobby’s 
 Fietsen (toerfietsen), jagen, vissen,  design, films, reizen, gezin 


