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Profiel
In het implementeren, onderhouden en aanpassen van Baan/Infor systemen heb ik ruim 28 jaar
ervaring. In 1991 ben ik gestart bij Driessen Aircraft Interior systems met het onderhoud het Baan 1.6
systeem. In de 9 jaar bij Driessen heb ik meerdere projecten onder mijn hoede gehad.
Begin 2000 ben ik als freelance Baan/Infor specialist gaan werken. Bij verschillende klanten heb ik kleine
en grote projecten aangenomen, waaronder een implementatie van Infor ERP Ln bij een multinational
met meer dan 40 vestigingen wereldwijd.
Bij meerdere klanten hebben mijn oplossingen geleid tot een verbeterde effectiviteit van het gebruik
van het systeem. Tot mijn klantenkring behoren een flink aantal internationaal opererende bedrijven.
Over het algemeen is de relatie die ik met een klant heb van langdurige aard.
Ik beschikt over goede logistieke kennis en programmeer vaardigheden. Dit kan ik mooi combineren met
mijn inmiddels uitgebreide kennis van de Baan/Infor systemen waardoor ik in staat ben om wensen van
de klant te vertalen in oplossingen.
Door mijn veelzijdigheid en de focus om altijd het beste voor de klant uit het systeem te halen ben ik
een waardevolle aanwinst in ieder ICT‐project. Ik kan als projectmanager worden ingezet maar ook als
programmeur, support medewerker of teamlid binnen een project. In het verleden heb ik
implementaties uitgevoerd in Nederland, Engeland en de Verenigde Staten. Ik spreek naast Nederlands
ook Engels.
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Relevante werkervaring
Ik heb ervaring met Baan4, Baan5, ERP Ln FP3, ERP Ln FP7, ERP Ln 10.4 tm 10.6
Omdat ik al sind 1991 met Baan werk en vanaf 2000 als ZZP’er heb ik veel ervaring. Onderstaande bevat
slechts een aantal van de vele projecten.
Koppeling ERP Ln met andere systemen
Voor meerdere klanten heb ik koppelingen gemaakt.


Spindler installatie techniek, data conversie van Baan naar Acto.



Hyva, Koppeling ERP Ln met logistiek dienstverlener DB Schenker.



Tolsma, Koppeling ERP Ln met Way2Connect (Applicatie voor de service buitendienst).



Carrier, Koppeling ERP Ln met 2020Vision (Applicatie voor het inscannen van inkoopfacturen).



Schouten Techniek, Koppeling BaanIV met een calculatie pakket voor de bouw.



Zodiac, Koppeling ERP Ln met OnGuard (Openstaande posten bewakingssysteem).

Applicatiespecialist
Bij meerdere klanten ondersteun ik de supportafdeling met het oplossen van problemen.


2014 – today

Tolsma.



2011 – 2012

Thales.



2001 – 2016

Plymovent.



2008 – 2009

Stork Power Services.



2007 – 2008

Bosch.



2000 – 2012

Zodiac Aerospace.



2005 – 2010

Schouten Techniek.

Logistiek consultant
Vaak worden veranderingen in het systeem getriggerd door een veranderende organisatie. Op het
gebied van veranderende logistieke processen heb ik meerdere projecten begeleid.


Trislot, implementatie ERP‐Ln 10.6



Mantel Flowerbulbs, intensieve samenwerking op het gebied van inkoop met een andere
organisatie.



Schouten Techniek, verhuizing van het magazijn.



Pol installatietechniek, herinrichting van het magazijn.



Holland Mechanics, implementeren van manufacturing PCS module.



Beekenkamp Verpakkingen, opzetten nieuwe kostprijsstructuur.

Tools programmering
Een groot deel van mijn werk bestaat uit het maken van rapportages. Bij al mijn klanten heb ik
rapportages aangepast en gemaakt.


Baan/ERP Ln Tools.



Hydox form designer.



Cyber Query.

Ik probeer zo slim mogelijk met de software om te gaan zonder de functionaliteit aan te passen. Vaak
gebruik ik AFS of DAL om de software te vereenvoudigen. Ook voor de integraties gebruik ik altijd AFS
en/of DAL.
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Safan Darley, een interface gemaakt tussen ERP Ln 10.3 en E‐Plan. Een sessie gemaakt waarmee
meerdere service contracten worden gegenereerd.



Hyva, een interface gebouwd tussen ERP Ln 10.5 en een warehousing systeem van een 3PL.



Carrier, vereenvoudiging van de orderinvoer. Het proces heb ik teruggebracht van een 24
pagina’s tellende handleiding naar 3 stappen.



Tolsma, invoer van Clusters en daaraan gerelateerde gegevens. Teruggebracht van meerdere
schermen naar 1 scherm.



Schouten Techniek, afsluiten projecten middels AFS geautomatiseerd.



Schouten Techniek, beheersbaar maken van het artikelbestand. Artikelen worden vanuit een
artikelcatalogus naar het artikelbestand gekopieerd wanneer daar behoefte aan is.

Projectmanagement
In mijn loopbaan heb ik als projectmanager meerdere Triton/BaanIV en ERP Ln implementaties
uitgevoerd.


Spindler, implementatie Acto Service.



Tolsma, heriplementatie ERP Ln Service.



Holland Mechanics, implementatie PCS.



Zodiac Aerospace, implementatie ERP Ln.



Pol installatietechniek, implementatie barcodering in het magazijn.

Programmeren
Baan/Infor Sources
Baan/Infor Reports
Baan/Infor Forms
Form designer
Cyber Query
Trainen

Ik heb een opleidingstraject voor kerngebruikers opgesteld en de kerngebruikers opgeleid.


Ik heb een cursus Baan SQL gemaakt.

Behaalde diploma’s
Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (HAVO)
Rijksscholengemeenschap Noord‐Kennemerland te Alkmaar, Nederland.
Eindexamenjaar 1983
Informatica (AMBI)
Stichting Exin, Nederland.
Eindexamenjaar 1986 ‐ 1988
Bedrijfsadministratie MKB
Stichting Middenstandsexamen Algemene Handelskennis, Nederland.
Eindexamenjaar 1995
Logistiek Manager / Leergang Supply chain management
Hogeschool Alkmaar.
Eindexamenjaar 2002
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Manager Fysieke distributie / Leergang Supply chain management
Hogeschool Alkmaar.
Eindexamenjaar 2002
Material Manager / Leergang Supply chain management
Hogeschool Alkmaar.
Eindexamenjaar 2002

Pagina 4 van 4

