
 
PROFIEL  Inmiddels heb ik bijna 20 jaar ervaring als positief ingestelde logistiek ingenieur, met een  
   helikopterview, bij diverse multinationals, waarbij plannen mijn specialisme is. De rode draad 
   binnen deze functies was het oplossen van problemen en stroomlijnen van processen, en 
   tevens mijn grootste kwaliteit. Hoe uitdagender en onmogelijker de situatie, hoe fanatieker ik 
   ben om hier een oplossing voor te creëren. Deze oplossingen kan ik echter niet in mijn eentje 
   uitvoeren en ben dan ook een teamspeler. 
 
WERKERVARING 
01/2017 - 03/2017 Productie-planner 
   Philip Morris Bergen op Zoom (project)  

Een tijdelijk project waarbij er een planningstool gebouwd moest worden in Excel om te 
voorkomen dat de productie stil zou vallen en er op tijd opgeschaald kan worden. 
- opstellen van het short term volume productieplan 
- personeelsbehoefte bepalen voor de te behalen productie 
- monitoren van de componenten-voorraad om een stock-out te voorkomen 

 
01/2014 - 01/2017 woningontruimer als ZZP’er 
   Als zelfstandige gespecialiseerd in het op korte termijn ontruimen van woningen waarbij de 
   klant geen kosten had. Koude acquisitie en empathisch vermogen waren zeer belangrijk. 

reden van vertrek: te grote financiële onzekerheid 
 

09/2012 - 08/2013 Productie-planner 
   ASML Veldhoven  

Hier was ik verantwoordelijk voor een flexibele, betrouwbare en optimale resource-planning 
 voor complexe upgrades bij ASML-klanten in het veld. 

- Plannen van personeel voor upgrades in het veld 
- Bewaken van de voortgang van de totale upgrade-planning 
- Bepalen wat de consequenties zijn van bepaalde wijzigingen op de cycle-time en de 

       beschikbaarheid van human resources 
- Rapporteren van logistieke data van de upgrades 
reden van vertrek: privé en werk waren niet meer te combineren 

 
05/2011 - 08/2012 Productie-planner 

Philips Lighting Maarheeze 
Binnen deze functie was ik verantwoordelijk voor de integrale goederenstroomplanning. 
- opstellen van het short term volume productieplan 
- implementeren, verbeteren en borgen van de logistiek in samenwerking met supply 
  chain management 
- beheren van logistieke masterdata (SAP) en toepassen van logistieke en IT     

   controlesystemen. 
reden van vertrek: fabriek werd gesloten 

 
06/2009 - 11/2010 Productie-planner 

Voestalpine Roosendaal 
De doelstelling van deze functie is het tijdig beschikbaar hebben van eindproducten voor 

 uitlevering naar de klant. 
- het inplannen van optimale runs met een half jaar-horizon op basis van voorraadinformatie 

   en klantenorders en rekening houdend met de beschikbaarheid van machines  en mensen 
- inzichtelijk maken personeelsbehoefte 
- inplannen van technisch onderhoud, experimenten en wijzigingen van matrijzen 
- bewaken minimum en maximum voorraad product 
- aandragen van verbeteringsvoorstellen 
- implementatie SAP 
reden van vertrek: ik verving een zieke collega 
 

 
07/2007 - 01/2009 Material controller 

Ossür Eindhoven 
Verantwoordelijk voor de productgroep Orthotics. 
-zorg dragen voor het op voorraad hebben van de juiste hoeveelheid van de juiste producten   

  tegen de juiste prijs op het juiste tijdstip op de juiste locatie 
-verlagen van de voorraad van uitlopende artikelen 
-testen van beta-versies van een wereldwijde planning-tool 
reden van vertrek: ik verving een zieke collega 

 



11/2005 - 07/2007  Zelfstandig ondernemer 
The Soap Story Uden 

 Eigenaar en franchisenemer van een winkel in zeep en verwenproducten. 
-Verantwoordelijk voor Business-to-Business en het financiële gedeelte 
-het in de markt zetten van onze producten 
-relatiebeheer en personeelsbeleid 

 reden van vertrek: naderend ouderschap 
 
06/2004 - 11/2005 Purchaser classic/jazz 

EMI in Uden 
 -tegen de juiste prijs inkopen van de juiste hoeveelheid jazz en klassieke CD’s en DVD’s 

-op een projectmatige manier kosten besparen door slim in te kopen 
-beheren van logistieke master data mbt jazz en klassiek 
reden van vertrek: onderneming gestart 

 
11/2003 - 05/2004 Teamleader warehousing 

Solectron Den Bosch 
-aansturen van een team van 15  warehouse-medewerkers 
-trouble-shooten  

 reden van vertrek: Solectron kon geen vast contract aanbieden 
 
01/2003 – 10/2003 Sabbatical ivm wereldreis 
 
09/1999 - 12/2002 Proces- en projectcoördinator 

MCC Den Bosch 
-logistieke processen verbeteren 
-het opzetten van een assemblage-lijn voor prepaid-telefoons 
-inrichting en lay-out van een nieuw warehouse bepalen 
-distributie-systeem opzetten voor een klant met een foutmarge van 0% 
reden van vertrek: sabbatical 
 

10/1997 - 07/1999 Projectcoördinator 
Würth Den Bosch 
-analyseren en verbeteren van logistieke processen 
-project-medewerker implementatie SAP 
reden van vertrek: Würth kon geen vast contract aanbieden 

 
 
OPLEIDING 
1992 – 1997  HTS logistiek Breda, diploma behaald 
1990 – 1992  Atheneum Boxtel, diploma behaald 
1984 – 1990   HAVO Boxtel, diploma behaald 
 
 
OVERIGE  
   Talen: Engels (vloeiend) 

Hobby’s: spellen doen, squashen, klussen 
SAP-ervaring 
zeer veel ervaring met Excel 


