
Kijk op kwaliteit,
oog voor detail,
focus op resultaat

Kennis, kwaliteit, ervaring en vakmanschap. Daar draait 
het om in de bouw. FD BOUWZAKEN voegt er denken 
en doen aan toe. Precies wat je nodig hebt bij jóuw 
bouwzaken en -plannen, als particulier of als bedrijf.

Van plan tot resultaat, van eerste advies tot laatste 
controle: FD BOUWZAKEN ondersteunt, stuurt,
regelt en begeleidt in elke fase van het bouwproces. 
Met kijk op kwaliteit, oog voor detail en focus op
resultaat.
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Naam:  Frank (Willem) Docter
Geboren op: 14 juli 1959
Adres: Johnsonstraat 8
Postcode/Plaats: 8017 HP Zwolle
Telefoonnummer: 06 - 51 402 470
Burgerlijke staat: Getrouwd
Kinderen: 2 dochters

2017 - heden 
FD BOUWZAKEN 
Eigenaar + Bouwadviseur 
Diensten: o.a. Bouwadvies, Bouwbegeleiding, 

Bouwcontrole, Bouwmanagement en Bouwtoezicht

1989 - 2017 
Salverda Bouw bv 
Sr. Projectleider + Hoofd Werkplaats + 
Hoofd Facilitaire Zaken

1987 - 1989 
Architectenbureau Cor de Bruin bv 
Opzichter + Eerste Tekenaar

1982 - 1987 
Bouwbedrijf Schutte bv  
Werkvoorbereider

“Professionele bouwmanager die kwaliteit, 
planning, financiën en de wensen van de klant 
scherp in de gaten houdt.”
RENOVATIE & RESTAURATIE OPENLUCHTBAD, ZWOLLE

“Ruime bouwkundige kennis en ervaring, 
positief kritisch en een teamplayer.”
VERBOUWING BEST WESTERN PLUS PLAZA HOTEL, ALMERE

• Bouwregelgeving
• Lean
• Presenteren
• UAV
• Lean
• VCA - 1
• VCA - 2
• UAV - gc contracten
• Word / Excel
• Brandveilig bouwen
• Bouwbesluit
• Inkooptraining
• Veiligheid aan het spoor

• Leidinggeven aan 
   kwaliteit
• Calculatie
• Bouwkundig Opzichter
• Adspirant Bouwkundig        
   Opzichter
• Dakbedekking
• Bouwfysica
• Uitvoerders cursus
• Vakdiploma W&W- 
   bouw
• Vakdiploma B&U-
   bouw

MTS infra * 1980 - 1981
HTS bouw 1979 - 1980
MTS bouw * 1976 - 1979
MTS werktuigbouw 1975 - 1976
Mavo *  1971 - 1975
* diploma behaald

Meer informatie over mijn diensten en gerealiseerde projecten vind je op www.fdbouwzaken.nl

Mijn motto: als je iets doet, doe het dan 
goed. En dat begint en eindigt bij kijk op 
kwaliteit en oog voor detail.

Uit ervaring weet ik, aan slechte kwaliteit 
word je elke dag herinnerd. Dat voorkom ik 
door de zaken zorgvuldig voor te bereiden 
en gestructureerd op te pakken. In elke fase 
van ieder project.

CV

Personalia

Werkervaring

Wat opdrachtgevers zeggen

Trainingen & Cursussen

Opleidingen
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