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2012 – heden Eigenaar
De Fuijk Management & Consultancy B.V.

DP World Antwerpen
 Technisch manager bij de uitbreiding van een containeroverslagbedrijf
 Civiel -project (< 100 mio )

 Het begeleiden van elektrotechnische- en IT-zaken
(van 15 kV tot zwakstroom)

 Het begeleiden / aansturen van alle engineerings- en
uitvoeringszaken

 Het afstemmen van alle raakvlakken
 Civiel en bouwkundig
 Kraanleverancier kadekranen (1 stuks)
 Kraanleverancier Stacking kranen (6 stuks)
 Leverancier Access Control
 Leverancier CCTV
 Leveranciers hekwerken, rioolgemalen e.d.

 Het toetsen van de scope t.o.v. het contract

A-Lanes A15
 Contract manager
 Civiel -project (> 100 mio )

 Het opzetten en begeleiden van claims

WERKERVARING

PERSOONLIJKE GEGEVENS
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Rotterdam World Gateway
 Technisch manager bij de bouw van een containeroverslagbedrijf
 Civiel -project (> 100 mio )

 Het begeleiden van elektrotechnische- en IT-zaken
(van 66 kV tot zwakstroom)

 Het begeleiden / aansturen van alle engineerings- en
uitvoeringszaken

 Het afstemmen van alle raakvlakken
 Civiel en bouwkundig
 Kraanleverancier kadekranen (14 stuks)
 Kraanleverancier Stacking kranen (50 stuks)
 Leverancier Access Control
 Leverancier CCTV
 Leveranciers hekwerken, brandbluspompen, rioolgemalen

e.d.
 Het toetsen van de scope t.o.v. het contract o.b.v. de UAV-GC

2005

BAVO Gateway (vof van BAM en Volker Wessels)
 Technisch manager bij de bouw van een containeroverslagbedrijf
 Civiel -project (30 mio )

 Het toetsen van de scope t.o.v. het contract o.b.v. de UAV-GC
2005

 Het begeleiden van elektrotechnische engineerings- en
uitvoeringszaken (van 66 kV tot zwakstroom)

 Het sturen van alle engineerings-, inkoop-, werkvoorbereidings-
en uitvoeringszaken o.b.v. planning (3500 regels)

 Het afstemmen van alle bovengenoemde raakvlakken

A. Hak Leidingbouw
 Plaatsvervanger Tendermanager
 Piping en Mechanical-project (30 - 50 mio )

 Het uitzoeken en uitwerken van de praktische en efficiëntste
bouwvolgorde van de plant

 Het schrijven van uitvoeringsplannen
 Het maken van een gedetailleerde planning (2000 regels)
 Het maken van een kostprijsbegroting
 Het maken van een presentatie (incl. animaties)
 Het verzorgen van de rode draad binnen het team

 Project Werkmethodebeschrijving tijdens offerte fase
 Project Taakgericht aansturen van de montage
 Project Projectevaluaties
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2008 – 2011 Stafhoofd Beleid & Organisatie
Rasenberg Holding
Maakt deel uit van de staf
 Het invoeren en uitdragen van beleid
 Het optimaliseren van bedrijfsprocessen (26 bedrijven)
 Het inzichtelijk maken en terugdringen van faalkosten
 Het bedenken van werkwijzen c.q. processen waardoor er meer efficiëntie

ontstaat
 Het implementeren van software t.b.v. efficiëntie
 Het opzetten van een relatiepakket (CRM)
 Het optimaliseren van de ERP-pakketten
 Het optimaliseren van afdelingen
 Het coördineren van klant- en medewerkers tevredenheidsonderzoeken

2006 – 2008 Bedrijfsleider vestiging Industrie & Infra (80 fte)
HOMIJ Technische Installaties
Maakt deel uit van de divisieleiding.
 Het aansturen van de divisie
 Het mede formuleren en aansturen van de realisatie van de

beleidsdoelstellingen, zoals vastgelegd in MTP/KTP en balanced
Scorecard / Operationeel Plan voor de divisie, in het bijzonder door de
aansturing/supervisie van het uitvoeringsproces.

 Sturing geven aan projectmanagers en -leiders en het bewaken van
optimale uitvoeringsresultaten qua tijd, kwaliteit, kosten en opbrengsten.

 Het ontwikkelen en toezien op een juiste implementatie van het
divisiebeleid t.a.v. veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu, in het bijzonder
voor wat betreft de projectuitvoering.

 De zorg dragen voor, c.q. aansturen en / of initiëren van de
projectverwerving en project-of planontwikkeling bij bestaande en
potentiële opdrachtgevers, om zo tot een goede orderportefeuille te komen.

 Het structureren van de organisatie en zorg dragen voor een kwantitatief
en kwalitatief optimale, gemotiveerde personeelsbezetting, opdat alle
werkzaamheden zo efficiënt en effectief mogelijk kunnen worden
uitgevoerd.

 Het op de hoogte houden van ontwikkelingen m.b.t. installatietechnieken, -
methodiek, toezien op het houden van projectevaluaties en initiëren van
mogelijke verbeteracties bv de verdere optimalisatie van de
uitvoeringstechniek.

 Het vertegenwoordigen van de regio in externe contacten (bijvoorbeeld in
combinaties of andere samenwerkingsverbanden, branche- of
beroepsorganisaties e.d.).

 Het coördineren en planmatig aanpakken van opleidingen.
 Het op de hoogte houden van de nieuwste maatschappelijke en technische

ontwikkelingen waardoor de bedrijfsvoering geoptimaliseerd kan worden.
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Projectmanager (Homij / Vialis)
 Multidisciplinair Infra-project (60 mio – 150 fte)

 Elektro- en Instrumentatie technische installaties
 Werktuigbouwkundige installatie
 Wegsignaleringsinstallaties
 Op site aansturen van:

 Engineering (Spec’s, VO, DO en UO)
 Werkvoorbereiding
 Planning
 Het coördineren van installaties met gemeentes, overheden,

opdrachtgever, adviesbureaus, onderaannemers en leveranciers
 Montageactiviteiten
 Testen
 In bedrijf stellen
 Opleveringen deelinstallaties en totaal project
 Het produceren van alle benodigde (oplever)documenten

2004 – 2006 Bedrijfsleider Projectenbureau – vestiging Industrie (36 fte)
BAM Techniek
Eindverantwoordelijk voor de afdelingen Engineering, Technische Automatisering
en Paneelbouw
 Het mede formuleren en aansturen van de realisatie van de

beleidsdoelstellingen, zoals vastgelegd in MTP/KTP en balanced
Scorecard / Operationeel Plan voor de regio, in het bijzonder door de
aansturing/supervisie van het uitvoeringsproces.

 Het geven van leiding en sturing aan projecten en het bewaken van
optimale uitvoeringsresultaten qua tijd, kwaliteit, kosten en opbrengsten.

 Het ontwikkelen en toezien op een juiste implementatie van het regiobeleid
t.a.v. veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu, in het bijzonder voor wat
betreft de projectuitvoering.

 De zorg dragen voor, c.q. aansturen en / of initiëren van de
projectverwerving en project-of planontwikkeling bij bestaande en
potentiële opdrachtgevers, om zo tot een goede orderportefeuille te komen.

 Het structureren van de uitvoeringsorganisatie en zorg dragen voor een
kwantitatief en kwalitatief optimale, gemotiveerde personeelsbezetting,
opdat alle werkzaamheden zo efficiënt en effectief mogelijk kunnen worden
uitgevoerd.

 Het op de hoogte houden van ontwikkelingen m.b.t. installatietechnieken, -
methodiek, toezien op het houden van projectevaluaties en initiëren van
mogelijke verbeteracties bv de verdere optimalisatie van de
uitvoeringstechniek.

 Het vertegenwoordigen van de regio in externe contacten (bijvoorbeeld in
combinaties of andere samenwerkingsverbanden, branche- of
beroepsorganisaties e.d.).

 Het coördineren en planmatig aanpakken van opleidingen.
 Het op de hoogte houden van de nieuwste maatschappelijke en technische

ontwikkelingen waardoor de bedrijfsvoering geoptimaliseerd kan worden.
 Het verantwoordelijk zijn voor de business unit Technische Automatisering.
 Het verantwoordelijk zijn voor Systeembeheer.
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1999 - 2004 Projectmanager afdeling Infra - vestiging Industrie (10 tot 100 fte)
BAM Techniek
Als projectmanager eindverantwoordelijk, van planning tot budget, voor alle
industriële projecten van de afdeling Infra.
 Het ondersteunen in tender-, calculatie- en ontwerpprocessen.
 De zorg dragen voor een goed functionerend en gemotiveerd team.
 De zorg dragen voor een optimale werkvoorbereiding inclusief het opstellen

van een project-, kwaliteitsplan en risicoanalyse.
 De zorg dragen voor een goede projectuitvoering en het bewaken van de

kosten, opbrengsten en facturatie.
 Het onderhouden van contacten met opdrachtgevers, leveranciers,

onderaannemers e.d.
 De zorg dragen dat de regels volgens het kwaliteitsboek worden nageleefd.

Projectdirecteur (BAM Techniek / HOMIJ Technische Installaties / Kone)
 Multidisciplinair Infra-project (30 mio – 100 fte)

 Elektro- en Instrumentatie technische installaties
 Werktuigbouwkundige installatie
 Transportinstallaties
 Op site aansturen van:

 Engineering (Spec’s en UO)
 Werkvoorbereiding
 Planning
 Het coördineren van installaties met gemeentes, overheden,

opdrachtgever, adviesbureaus, onderaannemers en leveranciers
 Montageactiviteiten
 Testen
 In bedrijf stellen
 Opleveringen deelinstallaties en totaal project
 Het produceren van alle benodigde (oplever)documenten

1998 - 1999 Hoofd Engineering - vestiging Industrie (8 fte)
Ergon
Eindverantwoordelijk voor het ontwerpen, van planning tot budget, van alle
industriële projecten die binnen de vestiging werden aangenomen.
 Het geven van leiding en sturing aan projecten en het bewaken van optimale

uitvoeringsresultaten qua tijd, kwaliteit, kosten en opbrengsten.

1998 - 1998 Construction manager (60 fte)
Ergon
 Industrie-project

 Elektro- en Instrumentatie technische installaties
 Werktuigbouwkundige installatie
 Op site aansturen van:

 Engineering (Troubleshooting)
 Montageactiviteiten
 Testen
 In bedrijf stellen
 Opleveringen deelinstallaties en totaal project
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1993 - 1998 Projectleider - grote nieuwbouwprojecten
Ergon
 Industrie- en Infra-projecten (30 mio – 100 man)

 Elektro- en Instrumentatie technische installaties
 Werktuigbouwkundige installatie
 Op site aansturen van:

 Engineering (Spec’s en UO)
 Werkvoorbereiding
 Planning
 Het coördineren van installaties met gemeentes, overheden,

opdrachtgever, adviesbureaus, onderaannemers en leveranciers
 Montageactiviteiten
 Testen
 In bedrijf stellen
 Opleveringen deelinstallaties en totaal project
 Het produceren van alle benodigde (oplever)documenten

1981 – 1993 Van elektrotechnisch tekenaar tot engineer - vestiging Industrie
Controlec Engineering
Het uittekenen – later ontwerpen, uitwerken op detailniveau van diverse
industriële projecten.
 Het ontwerpen, berekenen en begroten van elektrotechnische installaties.
 Het uitwerken van uitvoering- en detailtekeningen.
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Overzicht uitgevoerde Turn-Key projecten

Soort installaties B C E I P T V W Opdrachtbedrag

Afvalverwerkingsinstallaties x © x © x x x © x © x © 9 mio

Autotunnels (Rijksweg) x © x © x x x x x 60 mio

Bruggen x x x x x x x Diversen < 1 mio

Containerterminals x x x x x x x x > 100 mio

Drinkwaterinstallaties/winputten x x x x x Diversen < 2 mio

Food-fabrieken x © x © x x x x Diversen < 1 mio

Gemalen x x x x x x Diversen < 2 mio

Kantoren x © x © x x x x © x Diversen < 5 mio

Opslagloodsen x © x © x x x x 5 mio

Opslagterminals x © x © x x x x Diversen < 3 mio
Parkeer Route Informatie
Systemen x x x Diversen < 1 mio

Productielijnen (melk, staal e.d) x © x © x x x x Diversen < 5 mio

Sluizen x x x x x x x 10 mio

Tunnels (auto, tram)incl garage x © x © x x x x x x 25 mio

Waterzuiveringsinstallaties x © x © x x x x Diversen < 3 mio

Soort installaties

Soort installatie Functie Omzet (€)

Afvalverwerkingsinstallaties Projectleider 9 mio

Autotunnels (Rijksweg) Bedrijfsleider / Project directeur 60 mio

Autotunnels (Rijksweg) Contractmanager xx mio

Bruggen Project manager < 1 mio

Containerterminals Technisch Manager > 100 mio

Drinkwaterinstallaties/winputten Project manager < 2 mio

Fabrieken (Petrochemie) Projectleider / -engineer < 1 mio

Food-fabrieken Engineer < 1 mio

Gemalen Project manager < 2 mio

Kantoren Project manager < 5 mio

Opslagloodsen Engineer 5 mio

Opslagterminals Bedrijfsleider < 3 mio

Parkeer Route Informatie Systemen Bedrijfsleider < 1 mio

Productielijnen (melk, staal e.d.) Engineer < 5 mio

Sluizen Project manager 10 mio

Tunnels (auto, tram) incl. garage Project manager 25 mio

Waterzuiveringsinstallaties Projectleider < 3 mio

PROJECTERVARING (Functies Bedrijfsleider t/m Engineer)
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Installatiesoorten

Energievoorziening, aarding, potentiaalvereffening en bliksembeveiliging,
laagspanningsinstallatie, no-break, hoogspanningsinstallatie, tunnelverlichting,
verlichting midden kanaal, openbare verlichting, vluchtdeurverlichting,
verkeersgeleide- en evacuatieverlichting, pompinstallaties, tunnelventilatie,
meetsystemen, overdrukinstallaties pompkamers, overdrukinstallatie vluchtgang,
verkeersinstallaties algemeen, signaleringsportalen, verkeerssignalering,
snelheidsdiscriminatiesysteem, hoogtedetectie, afsluitbomen, verkeerslichten,
schuifhek wildraster, calamiteitendoorsteken, brandblusinstallatie tunnel,
signaleringen hulpposten, hulpposten, vorstbeveiliging brandblusinstallatie, lineaire
temperatuurdetectie, lel-installatie, dls-systeem, vlam en rook detectie, CCTV
installatie, hoogfrequent installatie, luidsprekerinstallatie, intercominstallatie,
telefooninstallatie, brandweerpaneel, digitale harddiskrecording, klimaatinstallatie
dienstgebouwen, beveiliging en bewaking dienstgebouwen, licht- en krachtinstallatie
dienstgebouwen, brandmeldinstallatie dienstgebouwen, brandblusvoorzieningen
dienstgebouwen, sanitaire installatie dienstgebouwen, waarschuwingsinstallatie,
bediening en bewaking algemeen, besturingssysteem, lokaal transportnetwerk,
regionaal transportnetwerk, centrale lokale bediening, centrale
deurvergrendelingsinstallatie, kabel- en leidingtracé, PLC- en Scada-programmering.

Betekenis letters en symbolen:

B = Bouwkundig
(Leveren - Design & Construct contract)

C = Civiel
(Leveren - Design & Construct contract)

E = Elektrotechniek * HS t/m 24V
(Engineeren, leveren en bedrijfsvaardig opleveren - Design & Construct contract)

I = Instrumentatie
(Engineeren, leveren en bedrijfsvaardig opleveren - Design & Construct contract)

P = Procesautomatisering * Scada t/m plc
(Programmeren, leveren en bedrijfsvaardig opleveren - Design & Construct contract)

T = Transport * Liften en Roltrappen
(Engineeren, leveren en bedrijfsvaardig opleveren - Design & Construct contract)

V = Verkeer
(Engineeren, leveren en bedrijfsvaardig opleveren - Design & Construct contract)

W = Werktuigbouwkundig * HVAC e.d.
(Engineeren, leveren en bedrijfsvaardig opleveren - Design & Construct contract)

x = In opdracht - Design & Construct contract / UAV-GC / Systemengineering
x © = Coördinatieplicht - Design & Construct contract / UAV-GC / Systemengineering
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2015 NEN 3140 Opzetten en invoeren van een veilige elektrische bedrijfsvoering
Nederlands Normalisatie Instituut

2014 Engels Gevorderd
Regina Coeli

2011 Engels Gevorderd
Berlitz

2010 VCA-VOL
Intron Examenbureau

2007 Hogere Bedrijfskunde (Post HBO)
ISBW
 Module De Informatiemanager
 Module De Logistieke en facilitair manager
 Module De Verandermanager
 Module De People manager
 Module De Strategisch manager
 Module De Financieel monitor

2005 – 2006 General Management (Post HBO)
ISBW
 Module De Verandermanager
 Module De People manager
 Module De Strategisch manager
 Module De Ondernemer
 Module De Financieel monitor
 Module De Organisator

2005 NEN 3140 en NEN 50110 Veilig werken aan laagspanningsinstallaties
O & O

2004 VCA Basis veiligheid
O & O

1999 - 2004 Diverse 1-2 daagse praktijkcursussen op het gebied van techniek en
bedrijfsorganisatiekunde

Diverse
1998 NEN 1010 voor ontwerpers

O & O
1998 CE-markering

O & O
1997 VCA voor leidinggevende

BVQI
1997 Juridisch kader

O & O
1997 NEN 1010 5

e
druk

Groupe Schneider
1994 Leidinggeven en motiveren

O & O
1994 De technicus als verkoper

O & O
1990 Schakeltechniek en PLC’s

PBNA
1989 Middelbare Opleiding Elektrotechniek

PBNA

OPLEIDINGEN EN KWALIFICATIES
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1986 Verlichtingskunde
PBNA

1984 Elektrotechnisch tekenaar
LOI

1979 LTS
C-niveauI

PC-vaardigheden
Volledig bekend met de volgende software;
 MS Office, ERP-(incl. financiële)pakketten, Persmaster, Primavera, 3D-pakketten, Acad etc.

 Getrouwd en 2 kinderen
 Punctueel, efficiënt en gemotiveerd
 Taalvaardigheid

o Nederlands in woord en geschrift
o Engels in woord en geschrift

 Hobby’s
o Golfen
o Computeren (geen spelletjes)

INTERESSES EN AANVULLENDE INFORMATIE


