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Wat kan ik voor u betekenen ?
Zoekt u een specialist in het door u ervaren probleem ? Wordt daarmee niet een symptoom bestreden ?
Ik ben specialist in de samenhang. Door mijn brede kennis en ervaring vind ik de kern van het probleem
en pak dat aan. Snel, doeltreffend, effectief en geaccepteerd.
Profiel
Bedrijfskundig ingenieur, brede ervaring in verschillende branches en disciplines, zowel operationeel als
commercieel. Door de wol geverfde manager en gelouterd ondernemer die weet wat bedrijfsvoering is.
Legt de verbinding tussen productie en commercie. Succesvol in het ontwerpen en doorvoeren van grote
veranderingen. Alle neuzen in dezelfde richting.
Analytisch sterk, vindt snel de rode draad en doorziet de samenhang. Doelgericht, besluitvaardig en
daadkrachtig. Krijgt dingen voor elkaar. Sympathiek in de omgang, betrouwbaar en integer, werkt met
respect en aandacht voor de kennis en inbreng van het personeel. Open en communicatief, wint snel het
vertrouwen van personeel, collega's en partners.
Met een schat aan ervaring en vakkennis breng ik een brede blik mee. Ik heb alles meegemaakt in supply
chains en logistiek, ken zowel de financiële als commerciële kanten van bedrijfsvoering en werk vanuit het
gezamenlijke belang van bedrijf en klant. Ik ben creatief en goed in het analyseren en oplossen van
problemen, structureren en rationaliseren, opzetten en onderhouden van netwerken en
samenwerkingsverbanden. Ik heb strategisch inzicht, denk en handel commercieel en kan resultaten
boeken in complexe krachtenvelden met meerdere stakeholders.
Specialiteiten
- Zorgen dat de achterkant van de organisatie waar maakt wat de voorkant belooft
- Productie strategie en -innovatie
- Heroriëntatie op markt, beleid, activiteiten of werkwijze
- Bedrijfskundige analyse, herontwerp en implementatie
- Operations, Supply Chain en Logistiek
Kenmerken
- Scherpe en snelle probleem analyse
- Conceptueel sterk, maar ook pragmatisch en "hands-on".
- Eenvoudige oplossingen die beter beklijven en sneller worden geïmplementeerd.
- Een aanstekelijke inzet en enthousiasme die medewerkers meesleurt.
- Een integere, mensgerichte aanpak die vertrouwen schept.
- Open, recht door zee, direct, ter zake. No-nonsense, maar wel met respect.
- Creativiteit. Als iets niet linksom lukt, dan is rechtsom vaak ook mogelijk.
- Brede kennis, ervaring en netwerk van betrouwbare professionals
- Krijgt dingen voor elkaar
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Ervaring in

– Organisatie analyse, ontwerp, herstructurering en verandering. Bedrijfsproblemen worden ontrafeld en
–
–

aangepakt.
Algemeen management, logistiek, inkoop, marketing & verkoop, project- en programma management.
Zowel bij kleine als bij grote organisaties veranderingsprocessen geleid en begeleid, gericht op een
betere aansluiting bij de markt of (externe) omgeving.

Branche ervaring
Doordat ik kan bogen op opdrachten in verschillende branches, heb ik gemerkt dat juist de ervaring die ik
vanuit andere branches meebreng van grote toegevoegde waarde is voor mijn opdrachtgevers. De zaken
die specifiek zijn voor de branche worden doorgaans in de samenwerking ruim voldoende belicht door het
eigen personeel.
Ik heb ervaring in: Industrie (proces, seriestuks, machine, installatie, food, non-food), Groothandel en
import, Facilitaire dienstverlening, Logistieke dienstverlening, Installatie/ aannemerij, Luchtvaart, Onderwijs,
Telecom, Energie, Onderhoud & reparatie.
Activiteiten en werkgevers/ opdrachtgevers
Bedrijfsanalyse en advies

Businessplannen en
bedrijfsovername
Project- en programmamanagement
Supply Chains
Logistiek & Inkoop
Warehousing & Distribution
Productie organisatie
Bedrijfsleiding
Account Management
Opleidingsdirectie
Informatiesystemen

Duurzaamheid

Stork Protecon, Exxon Chemical, Stork Technical Services,
Coopers & Lybrand, Innovatiecentrum Amsterdam-Haarlem,
Avonmore-Waterford Group, Van Bon Cold Stores, Duyvis
Machinefabriek, EuroCave, Essent Duurzaam, Groene Team,
Sanfresh, Hogeschool Utrecht, Leaf, Econosto, Blue Wave,
Celerant, Wienerberger, RiBuilT / Hogeschool Zuyd, Schuuring
Exel Logistics, Essent Duurzaam, Hogeschool Utrecht, Transcard,
CWS, Lokale Duurzame Energiebedrijven, Buy Watch, diverse
voor eigen rekening en risico, Businessclub.nu
Exxon Chemical, Stork Pompen, Coopers & Lybrand, KPN,
Koopmans, KLM Catering Services, ISS, Essent Duurzaam,
Hogeschool Utrecht, Leaf, Hogeschool Inholland, Schuuring
Stork Pompen, Coopers & Lybrand, Iglo-Ola, Mora, Wehkamp,
Koopmans, Exel Logistics, KLM Catering Services, ISS, Econosto,
Wienerberger, Schuuring
Stork Pompen, Fortis, Koopmans, KLM Catering Services, ISS,
Leaf, Econosto, Blue Wave, Van Dijk Food, Schuuring
Stork Pompen, Koopmans, Van Bon Cold Stores, Copaco, ISS,
Blue Wave, Van Dijk Food, KLM Catering Services, EuroCave,
Leaf, Schuuring
Stork Protecon, Stork Pompen, Cor Unum, Douwe Egberts Van
Nelle, Rockwool, Van Houtum & Palm, Duyvis Machinefabriek, ISS
Aircraft Services
EuroCave, Essent Duurzaam, Hogeschool Utrecht
Stork Mufac, EuroCave, eigen praktijk Susijn Management,
Furniflex
Hogeschool Utrecht, Hogeschool Inholland
Exxon Chemical, Stork Pompen, Stork Mufac, Revisiewerkplaats
NS, KPN, Avonmore-Waterford Group, Koopmans, Copaco,
Duyvis Machinefabriek, Beleza, Buy Watch, WeX, Schuuring,
Imtech Marine
Essent Duurzaam, CWS, Van Dijk Food, EW, Stichting
Energietransite Nederland, Solar Valley, RiBuilT / Hogeschool
Zuyd, Heuvelrug Energie

Liever in dienst nemen ?
Dat kan. Ik wil graag naar een stabielere privésituatie en sta open voor een senior management functie.
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