
05/2014 – 02/2017 Gemeente Zuidplas 

Wethouder Gemeente Zuidplas, 41000 inwoners, 220 ambtenaren 

Beheer en onderhoud buitenruimte, verkeer&vervoer, afval, onderwijs, jongeren, 
jeugdzorg en dierenwelzijn. Vanuit deze functie aandeelhouder bij Dunea, Cyclus 
NV (Afval), Oasen, Alliander en Nuon 
 
 

03/2013 – 05/2014 FrieslandCampina (via IBM) als senior SAP consultant 

Groot internationaal project met 200 projectleden waarbij het hele onderhouds-
proces in een nieuwe template is gezet en dat is geautomatiseerd in SAP.Rol in 
project was de template omzetten naar inrichting en testen. Vervolgens 
meegewerkt aan data en systeem implementatie in 2 fabrieken te Veghel 
 

09/2011 – 03/2013 Douwe Egberts via IBM, Senior SAP consultant 

Internationaal project met 100 projectleden om Douwe Egberts uit het Sara Lee 
systeem te halen, alle organisatie onderdelen herinrichten en conversieslagen uit 
te voeren en systeem aanpassingen ten bate nieuwe belastingstructuur. Ook 
diverse testen gedaan voor de vele interfaces in het proces 
 

12/2008 – 08/2011    Ministerie Verkeer en Waterstaat via IBM, Senior SAP consultant 

Onderdeel van een beheer organisatie die binnen het ministerie diverse kleine 
projecten uitrolden. Mijn rol daar was ondersteuning van het beheer van 
vaarwegmarkeringen (bv boeien) via SAP en mobiele toepassing. Ook koppeling 
gemaakt met navigatiesoftware en met GPS kaarten voor externe publicatie. 
Daarnaast aantal dataconversies uitgevoerd voor meerdere projecten. 
 

5/2008 – 12/2008 Ministerie van Defensie via IBM, Senior SAP consultant 

Heel groot project (>400 projectledem) waarbij SAP met haar militaire module 
werd geimplementeerd. Ik was actief bij de grondgebonden troepen (o.a. 
landmacht) waarbij via quick scans van aantal leger eenheden gekeken werd 
welke gaps tussen inrichting en werkelijkheid zaten op gebied van onderhoud en 
afbeelding technische objecten 
 

11/2007 – 05/2008 Ministerie Verkeer en Waterstaat via IBM, Senior SAP consultant  

 Groot conversie project (150 projectleden) waarbij SAP, BI en de portals een 
upgrade kregen. In dit project heb ik het testen en oplossen van problemen 
gecoordineerd. Daarnaast heb ik bij grote problemen technisch ingezet en was ik 
ook intermediar tussen SAP en de klant.  
 

12/2007 – 01/2008 Rockwell automation via IBM, Senior SAP consultant 

Klein project waarbij ik vooral onderzoek en advies geschreven heb over het 
opnieuw inrichten principle model tbv belasting 
 

10/2006 – 10/2007 Nerefco / BP refinery via  IBM, Senior SAP consultant 

Groot internationaal project van uitrol SAP bij BP wereldwijd. Mijn rol was 
advisering van de Nederlandse vestiging in Europoort over de inrichting (second 
opinion) en daarna het omzetten van de enorme databestanden naar de SAP 
inrichting op gebied van onderhoud inclusief ook opschonen van gegevens en 
controles dat data op elkaar aangesloten bleef.  
 

07/2006 – 10/2006 Ministerie van Defensie via IBM, Senior SAP consultant 

Heel groot project (>400 projectledem) waarbij SAP met haar militaire module 
werd geimplementeerd . Hierbij heb ik de dienst materiele ondersteuning advies 
gegeven over afbeelding en onderhoudsplanning van wapensystemen in SAP  

 



10/2004 - 06/2006 Geos, Nederland, SAP consultant 

Deelname aan een groot nationaal project bij Stork Technical services om 
onderhoud en facturatie van onderhoud uit te voeren in SAP inclusief inrichten, 
testen en dataconversie 
Onderdeel van team bij Philips Medical Services om data te onderzoeken waar 
gaten in waren gevallen door programmeerfouten en dit te herstellen. Ook 
onderzoek gedaan naar vervuiling van de master data in het systeem 
 

10/2002 - 09/2004 Applied Biosystems, Nederland, SAP application specialist 

Application specialist voor onderhoud aan machines van klanten en de facturatie 
daarom heen in SAP inclusief logistiek onderdelen. Bij dit bedrijf heb ik ook 
deelgenomen aan internationaal project in de Verenigde Staten voor conversie 
van de SAP Release 
 

04/2002 - 09/2002 Freecom, Nederland SAP application manager 

Algemene SAP application manager op alle gebieden inclusief transport en 
releasemanagement en basistaken zoals controle van backups 
 

04/1996 – 03/2002 Alcatel Telecom , Nederland SAP consultant (1998/2002) 

Interne SAP projecten CS,SD and MM consultant waaronder inplementatie en 
later ook upgrade. Daarnaast ook automatisering van het reparatieproces van 
mobiele telefoons in MS-Access  

Supervisor Repair administration (1998/2002) 

Supervisor repair administratie afdeling met 8 medewerkers voortgekomen uit 
samensmelting van onderhoudsafdelingen van diverse takken. Implementatie van 
software meegedraaid ten bate van uitrol GSM  

 

10/1990 – 03/1996  Fokker Aircraft BV, Medewerker logistiek en aankoopkeuringen 

Uitvoeren van keuringen van aangekochte delen en grondstoffen ten bate van de 
vliegtuigbouw, afwegen gevolgen van andere controleurs en overleg met 
logistieke planners en leveranciers. Maken van kwaliteitsrapportages van grootste 
leveranciers (60%) 
Ondersteunen van Material Handling manager mbt alle douanezaken, inkoop en 
contractmanagement vervoerders, regelen grote en bijzondere 
transportopdrachten, plannen van vries en koeltransport.  

 

 


