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PERSOONLIJK PROFIEL
Ik ben een ambitieuze inkoopprofessional. Ik ben sinds eind 2001 als
professioneel inkoper aan de slag. In vast dienstverband heb ik vier jaar bij een
beursgenoteerde multinational van Amerikaanse oorsprong gewerkt. Eind 2005
ben ik aan de slag gegaan bij een grote instelling op gebied van geestelijke
gezondheidszorg. Parallel aan mijn functie als inkoper heb ik mijn diploma’s Nevi
1, Nevi 2 tactisch en Nevi 2 strategisch behaald.
In mei 2010 ben ik als zelfstandige inkoopprofessional gestart met mijn bedrijf NK
Inkoopadvies. Mijn eerste interim opdracht heb ik uitgevoerd bij Rijkswaterstaat,
Dienst Verkeer en Scheepvaart. In december 2010 ben ik als interim inkoper &
contractmanager gestart bij de RET, het openbaar vervoersbedrijf in Rotterdam.
September 2013 is de opdracht bij de RET geëindigd en ben ik als interim
inkoopadviseur aan de slag gegaan bij de provincie Noord-Holland waar ik diverse
aanbestedingen heb begeleid op het gebied van leveringen, diensten en werken.
Door de uiteenlopende organisaties waar ik als inkoper werkzaam ben geweest
heb ik een goed beeld van de verschillende manieren waarop invulling gegeven
wordt aan de inkoopfunctie. Mijn ambitie is om mijn expertise en ervaring in te
zetten om voor mijn opdrachtgever in elke inkoopsituatie het maximale resultaat
op gebied van kwaliteit en kosten te behalen
Ik ben geboren in 1974 in Voorschoten. In 2006 en 2010 zijn mijn twee dochters
Faye en Liv geboren. In mijn vrije tijd ben ik vooral sportief bezig met voetballen
en fitnessen en onderhoud ik contact met een aantal vrienden die ik al sinds mij
vroege jeugd ken.
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WERKERVARING
Inkoopadviseur Ad Interim | P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d
1 september 2013 – 31 maart 2014








Europese aanbestedingen werken (UAV-GC en RAW)
Europese aanbesteding dienstkleding
Europese aanbesteding mobiliteitskaarten
Europese aanbesteding aansprakelijkheidsverzekering
Nationale aanbestedingen werken (RAW)
Onderhandse aanbesteding IIB diensten
Meervoudige offerteaanvragen diensten

Senior Inkoper en Contractmanager Ad Interim | R E T
8 december 2010 – 31 augustus 2013






Europese aanbestedingen speciale sectoren (BASS)
Diverse onderhandse aanbestedingen op gebied van ICT, HRM, Facilitair
MarCom en Techniek
Implementatie contractbeheer
Implementatie elektronisch aanbesteden
Advisering inkoopbeleid

Inkoopadviseur Ad Interim | R i j k s w a t e r s t a a t – D i e n s t V e r k e e r
en Scheepvaart
17 mei 2010 – 12 november 2010






Europese aanbestedingen voor ingenieursdiensten en onderzoeken
Onderhandse aanbestedingen voor ingenieursdiensten en onderzoeken
Marktonderzoek
Opstellen en implementeren interne aanbestedingskalender
Mede ontwikkelen van standaard beoordelingsmethode

Senior Inkoper | P a r n a s s i a B a v o G r o e p
1 oktober 2005 – 31 mei 2010





Tenders en contractverbeteringen op het gebied van ICT, HRM en
facilitair
Opzetten en implementeren van contractbeheer en -management
Opzetten en implementeren van kwaliteitsmanagement
Ontwikkelen en implementeren van inkoopbeleid
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Senior Sourcing Specialist | 3 M N e d e r l a n d B V
1 december 2001 – 30 september 2005



Tenders op gebied van grondstoffen en verpakkingsmaterialen, HRM,
Marketingcommunicatie, ICT en Facilitair
Six Sigma procesverbeteringsprojecten

Customer Service Representative | 3 M N e d e r l a n d B V
1 november 1999 – 30 november 2001

Operationeel Inkoper | B o u t e r B V
1 februari 1998 – 31 oktober 1999

ERVARING INKOOPCATEGORIËN
ICT









Hardware (netwerkapparatuur, servers, storage, back-up systemen,
werkplekken, mobiele devices, audiovisuele apparatuur,
telefooncentrales)
Software (maatwerksoftware, standaardsoftware, systeemsoftware, elearning, apps)
Diensten (beheer, onderhoud, consultancy)
Infrastructuur (dataverbindingen)
Multifunctionals en plotters
Mobiele telefonie en data
Internet- en intranetsites

HRM






Uitzendwerk
Consultancy
Arbodiensten
Medewerkertevredenheidonderzoek
Training en opleiding

Marketing Communicatie







Marktonderzoek
Marketingcampagnes
Mediascanning
Drukwerk
Evenementen
Beursstands
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Facilitair








Liftonderhoud
Afvalverwijdering
Autolease
Bedrijfswageninrichting
Projectinrichting
Valbeveiliging
Kopieerpapier

Technisch





Reinigingsmiddel tbv. wasstraten
Bovenleidingwagens
Onderdelen
Bodemonderzoek

Werken



Aanbestedingen UAV-GC contracten
Aanbestedingen RAW-bestek

OPLEIDING
NEVI 2 strategisch
Diploma behaald - juni 2010

NEVI 2 tactisch
Diploma behaald - december 2007

NEVI 1
Diploma behaald - november 2003

NIMA A (ISBW)
Diploma behaald – februari 2001

HBO Technische Bedrijfskunde (TH Rijswijk)
Diploma behaald – januari 1997

VWO (Vlietland College te Leiden)
Diploma behaald – mei 1992

SEMINARS & TRAININGEN
Seminar Best Value Procurement
Oktober 2013
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Europees Aanbesteden – vervolg (Nevi)
Oktober 2010

Inkopen van ICT – gevorderden (Nevi)
Mei 2010

Programma van Eisen, wat nu! (Nevi)
Februari 2010

Vendorrating & Inkoopprestatiemeting (Nevi)
Februari 2008

Contractmanagement (Nevi)
Mei 2007

Europees Aanbesteden (N evi)
Mei 2007

Europees aanbesteden (Peoplegroep)
Februari 2006

VAKKENNIS & VAARDIGHEDEN
Talen
Nederland – vloeiend in woord en geschrift (moedertaal)
Engels – zeer goed in woord en geschrift

Computervaardigheden
Zeer bedreven met MS Office, met name Excel.
Bij zowel Parnassia Bavo Groep als Rijkswaterstaat als RET met SAP gewerkt.

Projectmanagementtechnieken
Prince2 Foundation
Six Sigma Green Belt

Pagina 5

