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"Ik ben gedreven om mijn werk goed te doen, pak graag nieuwe dingen op en sla 
onbekende paden in. 
Vanuit een brede view ben ik in staat snel in te zoomen naar de kern. Door mijn 
uitgebreide ervaring en creatief oplossend vermogen, ben ik een meerwaarde voor elk 
bedrijf." 

 
 
Opleiding en certificaten 
 
VOORT innovatiemethode (2010) 
HBO MIDDEN MANAGEMENT (2001) 
MTS (1979) 
MAVO (1974) 
 
NEN CE markering voor machines (2013) 
C/HBHV (coördinator/hoofd bedrijfshulpverlening) (2011) 
NEN 1010 (t/m 2010) 
NEN 3140 (t/m 2010) 
VCA (2010) 
Inspectie elektrisch gereedschap vlgs NEN 3140 (2007) 
Preventiemedewerker (2006) 
BBMI (onderhoud/beheer brandmeldinstallatie) (2004) 
 
 
Talen 
 
Engels goed in woord en geschrift 
Frans vloeiend in woord, redelijk in geschrift 
Duits ‘redelijk’ in woord, 'te begrijpen' geschrift, goed begrijpend lezend 
 
  



Ervaring 
 
In de afgelopen jaren leiding gegeven aan projecten op het gebied van : 
 
LEAN Management, TPS, 5S, BHV organisatie, EHS wetgeving/organistie/borging, 
CE markering tbv machines en producten, verhuizen van productiestraten, interne 
verbouwingen, verhuizen/installatie facilitaire installaties 
 
Beheersing van onderstaande technieken en programma's : 
 
Houtbewerking, metaalbewerking, kunststofbewerking, kunststofverwerking, 
afwerkingstechnieken, industriële verlijming, decoratie technieken, electra en sanitaire 
installatietechniek, industriële plc’s, industriële aandrijftechnieken, industriële 
assemblagetechnieken, 
 
MS Office, Autocad , LOGOsoft, Lotus Notes, SAP PM 
 
 
2001- 2014CLEOPATRA WELNESS - Westknollendam 
Industrial/Facilty/HSE Engineer 
 
 werkzaamheden : - Verantwoordelijk voor ontwerp, uitvoering en onderhoud van alle 
   productiemiddelen. 
  - Optimalisatie van het productieproces (Lean, TPS) 
  - Verantwoordelijk voor S5 trainingen en borging 
  - HSE (Healt Safety Environment) compliance officer 
  - Leiding geven aan kleine of grote teams naargelang het project. 
  - Opstellen van onderhoudsplanningen 
  - Als preventiemedewerker en hoofd BHV, verantwoordelijk voor 
   de veiligheid en alarmering en arbo beleving binnen de facility 
  - Verantwoordelijk voor het onderhoud, modificaties, en de 
   administratie van facility. 
  - Installatieverantwoordelijke 
  - CE markering tbv 'inhouse' ontwikkelde productiemiddelen 
  - Uitvoering/begeleiding prototypen 
 
1997- 2001CLEOPATRA WELNESS – Westknollendam 
Proto Engineer 
 
 werkzaamheden : - prototyping 
  - uitwerken van proto’s en ideeen in tekening en/of modellen 
  - materiaalonderzoek 
  - testen 
 
1996-1997 AKRO INC. – Zaandam 
uitvoerder /voorman voor stand, interieur en verbouwings projecten 
 
 projecten o.a.:  - Canon 
  - Remidex 
  - Kenwood 
  - KvK Zaandam 
  - Kodak 
 
  



1993-1996 ZELFSTANDIG GEVESTIGD TE HOORN 
zelfstandig en op freelance basis 
 
 projecten o.a.: - Fa. Brink - Hoorn interieurs (tech. gadgets) 
  - Fa. Nauta - Hoorn (interieur) 
  - Eetcafe de Bontekoe - Hoorn (interieur) 
  - Eetcafe de Eethoorn - Hoorn (interieur, tech. gadgets) 
  - Fa. Brink - Hoorn (verkoopwagen) 
  - Ronalds Catering - Bergen (verkoopwagen) 
  - Fa. vd Lee - Hoorn (scheepsinterieur) 
  - Fa. Pronk - Enkhuizen (scheepsinterieur, tech. gadgets) 
 
1989-1993 COGNY SYSTEMES – PARIJS 
Ingenieur Technico-Commercial 
 
 werkzaamheden :  - ontwerp, installatie en bouw van meldkamer meubilair 
  - installatie van beveiligingssystemen en AV systemen 
 projecten o.a.:  - INPI - Parijs 
   16 camera's, 300 melders 
  - Hotel RITZ - Parijs 
   36 camera's, 200 melders, 72 VCR's 
  - Loris AZZARO - Parijs 
   8 camera's, 40 melders 
 
1983-1989 ZELFSTANDIG GEVESTIGD TE HOORN 
zelfstandig en op freelance basis 
 
 projecten o.a.: - Naturo Kurk - inrichting van diverse winkels 
  - Swaf Produkties/Holland Wood  
   diverse reclame/film sets o.a.  - Melkunie 
     - Zwitserleven 
     - Grolsch 
     - Hij 
     - Abel 
     - Amsterdamned 
     - Flodder 
  - Hypsos  
   stands voor o.a. - Panasonic 
     - Sony 
     - Rover 
     - Volkswagen 
  - SYM DECOR  
   decors voor o.a. - NOB 
     - VARA televisie series 
     - NCRV televisie series 
  - BOUCHIER SPORT (interieur, tech. gadgets) 
 
1979-1983 SPEELGOEDPALEIS BART SMIT – Volendam 
 werkzaamheden : - ontwerp en bewaking van de housestyle 
  - medeverantwoordelijk voor de in- en externe uitstraling 
  - planning en inrichting van winkels 
  - ontwerp, planning en verzorging van verkoopcampagnes 
 
1979 Europese toernee Elton John 
  - roadie/drumtechnician 


