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Omschrijving:  

Jos is een analytische, resultaat gedreven proactief persoon. Een ervaren manager met oog voor het 
totaalplaatje. Ziet door oplossingsgericht te denken kansen. Makkelijk communicerend op alle niveaus. Weet de 
juiste balans te vinden tussen actief aansturen en verantwoording geven en is daardoor in staat het beste 
resultaat te behalen. Teamspeler maar strak leidend daar waar nodig. Vastbijtend in uitdagingen en weet waar 
nodig effectieve verandering te initiëren en door te voeren. Out of the box denkend maar ook zaken simpel 
houden waar mogelijk. Geef hem een kans en hij pakt hem! 

Vaardigheden:   

Strategisch planner | Supply Chain Management | Logistics | Project/Program Management | Operations 
Management | Verandermanagement | Procesverbetering | Herstructurering | Forecasting | Automotive Supply 
| ISO TS16949 | ISO 9001 | People Management | Budget & Cost Control | Manufacturing | Leiderschap | 
Bruggenbouwer | Distributie | SAP | PeopleSoft | EMAC | MS Office 

Ervaring: 

2017/huidig OTEM management, Geldrop 
Zelfstandig Interim Professional 
Focus op efficiënt en effectief Supply Chain Management en Project/Program Management 
  
2016/2017 RGP, Utrecht (een Global Consulting Firm), Project Consultant 

2017 Internal RGP 

• Implementatie DocuSign en training van medewerkers. 
2016/2017 Interim Program Manager & Business Information Owner, Philips HealthCare, Eindhoven 

• Verantwoordelijk voor Master Data, Enterprise Information Management 
Budget en staffing verantwoordelijk, opstellen en bewaken van SLA’s met business en IT, bewaking 
van data kwaliteit en consistentie, rapportage, opzetten van datamodellen en -regels, opschonen 
van vervuilde data, plannen en begeleiden van data migratie, compliance met bedrijfs- en 
(in)ternationale regelgeving. 

 
2014/2015 Sabbatical 
Mantelzorg, zorg voor gezin, bezinning en vrijwilligerswerk. 
 
2000/2013 HERE Europe B.V. | NOKIA L&C | NAVTEQ Europe B.V. te Veldhoven 
Manager Logistics Services (van 2003) 

• Wereldwijde verantwoording voor forecast en voorraadbeheer, EMEA/APAC supply chain, warehousing en 
distributie, inkoop, supplier management en productie. Gemiddelde product lifecycle 6 tot 12 maanden; 

• Belangrijke resultaten: 
✓ Opzetten transport afdeling; 
✓ Integratie van Forecasting, warehousing en productie; 
✓ Leveringsbetrouwbaarheid opgetrokken tot >99,5%; 
✓ 70% headcount reductie en 60% scrap reductie; 
✓ Outsourcing warehousing; 
✓ Nieuw distributiekanaal voor Rusland; 
✓ Implementatie van ISO-TS16949.
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Interim Manager Contract & Order Management (van 2002) 

• Sales Support, klantenservice, klachtafhandeling, contractenbeheer en sales  
reporting. Herstructurering van de afdeling i.v.m. samenvoeging met BtoC afdeling; 

• Belangrijke resultaten: 
✓ Verhoogde inkomsten door verbeterde verkoop en license fee rapporage; 
✓ Herstructurering en stroomlijning van de i.v.m. samenvoegen met de BtoC afdeling. 

Manager Manufacturing Planning (van 2000) 

• Ontwikkeling en implementatien van een Productie Planning systeem om de capaciteit en flexibiliteit te 
optimaliseren en de inzichtelijkheid te vergroten; 

 
1998/2000 Philips Medical Systems te Best 
Corporate Manager Purchasing & Logistics | Corporate Export Control Officer 

• Belangrijke resultaten: 
✓ Outsourcing mechanische installatie in Europa met als resultaat kostenbesparing, verbeterde 

doorlooptijd en productverbetering; 
✓ Inkoop wereldwijd transport zee-, land- en luchtvervoer; 
✓ Ontwikkeling en implementatie Global Lead-time rapportage applicatie. 

 
1993/1998 P&O Nedlloyd/P&O Containers te Rotterdam 
Project Officer (van 1997) 

• Belangrijke resultaten: 
✓ Reorganisatie van 5 transport afdelingen in Nederland, België en Frankrijk naar 1 centrale afdeling in 

Rotterdam; 
✓ Vertegenwoordigen en implementatie van P&O in het Rotterdamse EDI project. 

Project Leader (van 1996) 

• Belangrijke resultaten: 
✓ Reorganiseren van de Rotterdamse transport afdeling van een geografisch naar een transportmodaliteit 

gerichte afdeling en het overnemen van het containerbeheer op inland depots resulterend in een 
geoptimaliseerd gebruik van de eigen railshuttles en overall kostenreductie. 

Continental Logistics Coördinator (van 1994) 

• Belangrijke resultaten: 
✓ Opzetten van inland container depots om lege km te reduceren; 
✓ Opzetten van de eerste private railshuttles voor containervervoer; 
✓ Opzetten van een nieuwe afdeling voor kost quotaties. 

Trainee (van 1993) 

• Belangrijke resultaten: 
✓ 30% meer combinatie ritten voor inland transport Benelux; 
✓ Verbeterde informatie en communicatie structuur. 

 
1991/1992 Koninklijke Landmacht 
2e Luitenant | Pelotonscommandant 11e infanterie Garde Grenadiers 

• Leiden en omzetten van de eenheid van pantserinfanterie naar Luchtmobiel 

Opleiding:  

Technische Bestuurskunde, TU Delft 
Post Academische cyclus Haven en Vervoer, Universiteit Antwerpen 
Algemene en Operationele Technieken, Haven- en Vervoersmanagement, Hogeschool Zeeland  

Nevenactiviteiten: 

2014/heden Voorzitter, Stichting Folkcamps Eerde 
   Organisatie van zomerkampen voor alle leeftijden 
2010/heden Bestuurslid, Stichting Interdans 
   Stichting voor het stimuleren en verbeteren van de amateurdans met een  
   focus op internationale folklore. Vertegenwoordiging BUMA/SENA 
2012/2014 Zakelijk Leider, Bulgaars project Ensemble Mladost 
   Ensemble (24 dansers) voor traditionele Bulgaarse dans en zang 
2009/2013 Voorzitter oudercomité, Lid dagelijks bestuur, Lid overkoepelende ouderraad,  
   Oudervereniging St. Hubertus College te Neerpelt 


