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Competenties en persoonlijke vaardigheden 
 
Standvastig en toch ook flexibel zo omschrijf ik mijzelf. Ik werk graag met mensen samen op basis 
van wederzijds respect. Weet mensen op een natuurlijke wijze te motiveren en te stimuleren. Ik 
ben niet alleen praktijkman maar ook een analyticus en tactisch en strategisch denker. Heb een 
sterke commerciële drive en ben vaardig in het geven van adviezen. Tijdens onderhandelingen maak 
ik graag gebruik van mijn diplomatieke en overtuigende eigenschappen. Mijn behoefte aan 
autonomie maakt dat ik zelfstandig werk en dat ik mijn eigen plan wil trekken. Als er verschillen 
moeten worden overbrugd werk ik toe naar een win-win situatie. Daarnaast beschik ik over een 
uitstekend zakelijk inzicht en ben een gedegen sparringpartner. 
 

Algemeen werkervaringsprofiel 
 
Functies bekleed in de productie/industrie, offshore, scheepsbouw, woningbouw, detachering, 
infrastructurele werken, utiliteitsbouw en de overheid. 
Juridische (Engels/Ned), technische, commerciële en contractuele (Crine-Fidic (geel/rood/zilver) -
Logic-UAV(CG)-Bimco) kennis en ervaring heb ik opgedaan op het gebied van inkoop, uitbesteding, 
engineering, reparatie/onderhoud, balance of plants, piping en productie en contract- en 
projectmanagement. 
Daarnaast heb ik ruime ervaring in het voeren van nationale en internationale contractbesprekingen 
alsook (project) management ervaring in de complexe maakindustrie gerelateerd aan de 
offshore/scheepsbouw. 
In 2013 APMS opgezet om op deze wijze andere partijen van dienst te kunnen  zijn met de 
jarenlange ervaring, kennis en zorgvuldig opgebouwde expertise. 
 

Werkervaring 
 
2013-heden APMS Project Management Support, 
  General Manager, 

 APMS is een adviesbureau dat zich richt op Project- en Contract management. 
 

2016-heden Smulders / Iemants, (via APMS), 
 Senior Contracts / Claim Manager, 

Contract Management voor diverse offshore wind projecten. De firma fabriceerd 
Transition Pieces. 
 

2014-2015   AREVA Wind GmbH, Bremerhaven, (via APMS) 
         Senior Contracts / Claim Manager, 

Toonaangevende specialist  voor offshore wind projecten. De firma ontwikkeld en     
produceert de vijfmegawatt windturbines M5000 in Bremerhaven.  

 
2010-2014 Essent Projects B.V. / RWE Technology, 
 Senior Contracts Manager, 

Firma actief in de opwekking van Energie. Realisering van de Claus C  
elektriciteitscentrale in Maasbracht. Het managen van de contractpartijen die dit 
project realiseren inclusief het aansturen en begeleiden van de eigen projectorganisatie 
van ca. 80 personen. (Integrale Project Management-“IPM”) Totale investering > 1 
miljard Euro. Project opgeleverd binnen budget, planning en de gestelde kwaliteit. 
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2002 – 2010 Bluewater Energy Services B.V., 

Senior Contracts Manager / Senior Legal Contract Engineer  
Firma actief in de offshore- olie en gas industrie, fabricage en levering van SPM (single 
point mooring) systemen en FSO/FPSO schepen. (€ 4 – 900 miljoen) 
Verantwoordelijk voor het schrijven en onderhandelen van internationale commerciële 
EPC & EPIC contracten. 
Het beoordelen van contracten en uitvoeren van risico inventarisaties, op juridische-, 
economische-, verzekering-, en technische aspecten. Het leiden van de 
onderhandelingen met de toekomstige klanten, voor deze contracten (€ 4-140 miljoen). 
Het aansturen van de afdelingen die betrokken zijn tijdens de tender/offerte fase. Het 
adviseren van de Vice President’s en het ondersteunen van de diverse Project Managers. 
Nauw overleg met After Sales afdeling aangaande contractuele zaken. 
Tevens manager en aanspreekpunt van subsidie aanvragen. 
 

2001-2002 FIVE VOF, 
Manager Subcontracting  
Firma actief in de olie en gas industrie.  
Verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderhoud- en operationele activiteiten ten 
behoeve van een productieplatform op de Noordzee. 
Verantwoordelijk voor het op de juiste wijze contracteren van de subcontractors 
(contracten <5 miljoen). 

 
1997-2000   NBM Verstoep industrie services B.V.  en  Heijmans Bouw B.V., 

Purchasing Manager 
Aannemers actief in de woning - en utiliteitsbouw en procesindustrie. 
Verantwoordelijk voor alle inkoop activiteiten van de aangenomen projecten en de 
raamcontracten van de onderneming. Inkoop volume ca. 20 miljoen. Binnen de holding 
verantwoordelijk voor het aansturen van het centrale inkoop overleg, met als 
doelstelling te komen tot inkoop volume vergroting en de daar aan gekoppelde kosten 
besparingen. 
 

1996-1997 NKF Kabel B.V., 
Zelfstandig inkoper/Project Manager 
Verantwoordelijk voor investeringen, diensten en onderhoud van het machinepark, 
alsmede de gebouwen. Efficiëntere productiemethode ontwikkeld voor de productie van 
gereedschappen. 
Belast met het managen van bijzondere projecten voor de productielocatie. 
 

1994-1996  Schelde Scheepsnieuwbouw, 
Contract-engineer / Inkoper  
Engineering/ontwerp van de hangaar en het opstellen van bestelspecificaties voor 
verwerving van onderdelen van een amfibisch transportschip (ATS – Rotterdam) voor de 
Koninklijke Marine. 

 
1992-1994   Bouwcombinatie Maeslant Kering Staal, (RWS) 

Contract-engineer  
Combinatie die de waterkering in de Nieuwe Waterweg ontworpen en gebouwd heeft. 
Voorbereiden en samenstellen van opdrachten, uitgifte aan deelnemers bouwcombinatie 
en andere aannemers. Verwerking van en de controle op bijkomende 
meerwerkopdrachten, inclusief de aansturing voor goedkeuring wijzigingen / meerwerk 
door Rijkswaterstaat. 
Bewaking van de ontwerp criteria dit door middel van berekening van het gewicht en 
zwaartepunt van de stormvloedkering. 
 

1990-1992   Heeremac VOF, Zelfstandig internationaal inkoper.  
Aannemer actief in de offshore installatie. 
Verantwoordelijk voor de technische inkoop, nationaal en internationaal, voor twee 
kraanschepen en ook de logistieke afhandeling van het inkoopproces. Actief met de 



ontwikkeling en implementatie softwareapplicatie ten behoeve van de afdeling inkoop. 
 
1986-1990   Dordtse Engineering, Project-Engineer. 

Detachering bij: Shell te Pernis, RDM te Rotterdam en Unimills te Zwijndrecht als 
projectadministrateur en inkoper. Document control systeem opgezet. 
 

1985-1986  Rademakers Aandrijvingen, Hoofd TPD. 
Producent van tandwielkasten met name voor windmolens. 
Algehele leiding van de afdeling Technische Produkt Documentatie (TPD). Het schrijven 
en up to date houden van diverse technische specificaties, inclusief het 
tekeningenpakket. Dit in nauw overleg en samenwerking met de productie, tekenkamer 
en verkoop. 

 
1983-1985   Directie Materieel Koninklijke Luchtmacht, Technisch specialist / inkoper  

Verantwoordelijk voor de aanschaf en de revisie van het complete machinepark op de 
diverse bases. Onderhoud ’s– en investeringsplan opgezet en geïmplementeerd. 
Lid van de standaardisatie- en normalisatiecommissie van Defensie. 

 
1979-1983  Sanamij, Tekenaar-Constructeur. 
 Producent van Grootkeuken- en sterilisatieapparatuur. 
 
1973-1979   Scheepswerf Boele-Bolnes te Rotterdam, 
 Diverse functies 

Gestart in de leerschool voor een beroepsopleiding, daarna twee jaar onder begeleiding 
werkzaam op de spantenvloer en uitslaan en afschrijven. De laatste jaren als zelfstandig 
ijzerwerker binnen de nieuwbouw afdelingen; sectiebouw en de aan- en afbouw om 
uiteindelijk te belanden in de scheepsreparatie. Welke afdeling een zeer zelfstandige 
aanpak verlangde en waarbij het werk binnen de gestelde tijd opgeleverd diende te 
worden. 
 

Kennisprofiel 
 
Opleidingen 

• Avond HTS WTB 2-jaar 1984 
• Avond MTS WTB juni 1982, diploma 
• MBO Scheepsbouw 1975-1979 (Bemetel diverse opleidingen), diploma’s 
• LTS metaalbewerking & motorvoertuigentechniek 1972-1973, diploma’s 

 
Cursussen 

• 2008 – Falconbury / Liabilities and Damages in International Commercial Agreements 
• 2007 - ICM – Effectief beïnvloeden 
• 2007 – Ince&Co / Pitfalls in Construction Contracts 
• 2006 - UCP – Letter of Credit 
• 2005 – Hawksmere / Drafting Contracts under English Law 
• 2004 – Abacus / Petroleum Trading and International Law 
• 1998 - Incoterms 
• 1998 - Bedrijfshulpverlener (BHV) 
• 1998 – Brandbestrijding en Ontruiming 
• 1998 – EHBO 
• 1987 – NOVI systeembeheerder (AMBI modules) 
• 1984 - TNO machine-inspectie 
• 1983 - Praktijkdiploma Bedrijfsorganisatie 

Talen 
 
 
Nederlands – moedertaal / Engels - lezen, mondeling en schriftelijk goed / Duits - mondeling en 



schriftelijk redelijk, lezen goed. 


