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CV
Profiel
Ik heb een brede management ervaring. Als coach ben ik oordeelsvrij en
biedt ik veiligheid en vertrouwen. Ik ben ondernemend en heb als adviseur
en directeur ervaring opgedaan in diverse branches. Ik spreek de taal van
de directie, heb ervaring met vrijwel alle (staf)afdelingen in organisaties. Als
directeur houd ik overzicht en heb ik een ondersteunende rol bij het succes
van de mensen in de organisatie. Tegelijkertijd weet ik van aanpakken en
ben ik goed in staat de organisatie en haar diensten/producten te
verkopen. Zowel richting klanten als leveranciers en medewerkers richt ik
mij op verbinding. Ik ga uit van vertrouwen en transparantie in
samenwerking. Ik geef leiding met compassie en ben gericht op lange
termijn relaties.
Met mijn technische achtergrond en brede ervaring in het aansturen van
commerciële en operationele processen en van stafafdelingen, heb ik
bewezen bij te dragen aan het succes van organisaties en de mensen voor
wie ik verantwoordelijk was.
Ik ben gedreven en enthousiast, maar ook no-nonsense, praktisch,
resultaatgericht en gestructureerd. Ik voel me goed thuis in een
familiebedrijf maar kan ook uit de voeten in grote organisaties. Ik kan snel
schakelen en pas me snel aan een organisatie aan, zonder mijn eigenheid te
verliezen.

Ervaring
ROLLEN:

Ik heb diverse rollen vervuld: technisch tekenaar, project engineer,
kwaliteit- en veiligheidsmanager, auditor, adviseur, coach, directeur en
ondernemer.
TYPE ORGANISATIE:

Ik heb in diverse (mkb) organisaties gewerkt, variërend van een technische
projecten organisatie in scheepvaart, audit- en adviesorganisaties, een
eigen adviesbureau en productie organisaties.
Omvang van de organisaties varieerde van 3 tot 120 mensen en tot een
financiële omvang van €35 miljoen.

WERKGEVERS EN FUNCTIES:

Shell Tankers – leerling stuurman;
Wijsmuller Transport – Project Engineer, daarna Quality & Safety Manager;
Bureau Veritas – Auditor, trainer & consultant;
Soeters Management Consultants – Eigenaar/Coach, trainer en consultant;
KWA Bedrijfsadviseurs – Management lid en sr. consultant;
Verhoef Access Technology – Directeur operations;
Heras Hekwerkmaatschappij – Directeur productiebedrijf;
Soeters Management b.v. – Sr. consultant & coach;
Gebr. Voets Weg- en Waterbouw – Algemeen en commercieel directeur
Geen Man Overboord – Coach bij leiderschap en transitie
EDUCATIE:

•
•
•
•
•
•
•

VWO opleiding (Bonhoeffer College Castricum)
Stuurman Grote Handelsvaart (HBO – HZS Noorderhaaks Den Helder)
Post HBO opleidingen kwaliteitszorg, bedrijfskunde, automatisering,
organisatiekunde (diverse opleidingsinstituten)
Leergang Hoger Management (De Baak)
Aanbestedingsrecht (IBR)
Propadeuse HBO Rechten (niet afgerond)
Secure Base Coaching (School voor Transitie)

NEVENFUNCTIES:

Bestuurslid bij Stichting WuWei: mijn passie voor zeilen inzetten voor het
geven van een belevenis aan mensen met kanker/chronische ziekte,
middels mijn Stichting WuWei
Bestuurslid bij Watersport Vereniging De Amer: penningmeester
Bestuurslid bij Bouwend NL (t/m 2016)

