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PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Naam:   Stuiver        Burgerlijke staat  : Gehuwd 
Voornaam:  Henk        Kinderen   : 1 dochter 
Adres:   Bergeend 4, 7827LB te Emmen    Rijbewijs   : BE 
Telefoon:  0591-630322 mobiel: 06-20620342    Eigen vervoer   : in overleg 
Email:   hstuiver@gmail.com      Nationaliteit   : Nederlands 
Geboren:  31 Juli 1954 te Emmen                                   

 
 
Competenties: Ik kan goed organiseren en heb een hoge persoonlijke ambitie. Ook ben ik energiek, heb een open houding, ben sociaal 
ontspannen en heb graag mensen om mij heen. Mijn werkhouding is bovengemiddeld, ben creatief, sta emotioneel sterk in de schoenen en heb 
helikopterview. Talenten: Nauwkeurig, netjes, vasthoudend en leergierig, spreek 4 talen. Van 1971 - 1984 diverse beroepen in de techniek. Van 
1984 - 2007 werkzaam in de ICT ruime ervaring en expertise als inkoper, consultant, coach, technisch projectleider en manager. Door mijn 
uitgebreide ervaring ben ik erg goed in staat buiten de scope van mijn functie te denken en visie te ontwikkelen. Sinds 2010 succesvol werkzaam 
als Veiligheidskundige. 

 
   Zeer uitgebreid overzicht van alle werkzaamheden door Henk Stuiver in de periode 1971 tot en met heden, medio 2016: 

 
Opleidingen met Diploma / certificaat 

 
- 2015  Intercedent in uitzendbranche 
- 2015  documentherkenning 
- 2013  Trillingen cursus met certificaat 
- 2012  Werkvergunningen, certificaat 
- 2011  Deskundig Toezichthouder Asbest sloop (DTA) 
- 2010  VCA-VOL (VCA voor leidinggevenden) 
- 2010  Middelbaar Veiligheidkundige (MVK) 
- 2007  Business Proces Management Software specialist, HBO / HTS 
- 1988-1992 Logistiek management, HBO / HTS 
- 1989-1992 Midden Management , HBO / HTS 
- 1979-1982 AMBI -  I en II modules , HBO / HTS 

 
Trainingen met certificaat 

- 1985-2002 diverse trainingen Logistiek management, o.a. Exact 
- 1985-2002 diverse trainingen en Inkoopcursussen, o.a. Exact 
- 1990-2007 meerdere Verkoop- en management cursussen – Kenneth Smit trainingen 
- 2005-2008 meerdere HP – VMWare (verkoop) trainingen bij HP Kenniscenter 
- 2011  Deskundig Toezichhouder Asbestsloop 

- 2012  Trillingen in het werk, voorkomen en herkennen letsel 
- 2013  BRZO voor leidinggevenden 
- 2016  Erkend Vakman CVW Appingedam (veiligheidskundige in aardbevingsgebied) 

 

WERKERVARING: 
                                     01-03-2017       SPIE Nederland, Assen / Houten. Werkzaam als veiligheidskundige 
                                     01-05-2015       STAGE + opleiding bij een uitzendorganisatie als Intercedent - recruiter 

                                     04-12-2015 
 
                                     04-08-2014       Bilfinger. Groningen / NAM Langelo. Werkzaam als assistent werkvoor-  
                                     12-03-2015       bereider / projectleider en tevens als assisterend uitvoerend & adviserend 
                                                              veiligheidskundige. Het op juiste wijze opzetten van VCA-P administratie. 
                                                              Verantwoordelijk voor beheer, onderhouden en verbeteren van   manage-  
                                                              ment systemen zoals: 

  ISO 9001:2008 

 VCA* / ** / Petrochemie 

 ISO 14001:2004 

 OHSAS 18001 
 Uitdragen en verbeteren van het QHSE directiebeleid 
 Opzetten en implementeren van proces- en verbetermanagement 
 Uitvoeren en coördineren van Field-audits, Management Safety Reviews 

(MSRs) 
  Incidenten en ongevallen analyse 
 Begeleiden / opzetten van operationele QHSE projectmeetings 
 Bijwonen van externe QHSE meetings 
 Uitvoeren interne audits en begeleiden van externe audits 
 Opzetten van veiligheidstrainingen en cursussen 
 Opstellen Safety Alerts, KPI en Safety dashboard.  
 Uitvoeren Risico-Inventarisatie’s (RI&E) 
 Medeauteur bij het opstellen jaarlijks Plan van Aanpak 
 Betrokken bij besluitvorming en vertegenwoordiging van de organisatie 
 Kennisoverdracht, niet alleen QHSE maar ook in combinatie met ICT 
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                                     01-08-2013       North Refinery, Farmsum (Delfzijl). Werkzaam als uitvoerend & adviserend 

                                     31-07-2014       veiligheidkundige. Opbouwen van de (nieuwe) VGWM afdeling.  
                                                               Werkzaamheden: 

                                                               - BRZO-VR, zorg dragen dat het bedrijf in compliance is met wetgever 
                                                               - OMGEVINGSVERGUNNING, zie BRZO-VR, compliance met wetgever 
                                                               - voor overige, in grote lijnen gelijk aan AVEBE U.A. 
 
                                     01-01-2011       AVEBE U.A. Veendam, werkzaam als uitvoerend & adviserend veiligheid- 
                                     31-07-2013       kundige (MVK) op de Nederlandse locaties, met als “basis” Foxhol 
                                                               Werkzaamheden: 

                                                               - begeleiden, uitleggen & onderricht Taak Risico Analyse 
                                                               - als gecertificeerd Deskundig Toezichthouder Asbest het begeleiden 
                                                                 en toezicht houden op sloopwerkzaamheden 
                                                               - individueel en in groepsverband geven van uitleg / trainingen in: 
                                                                        Asbest, gevaren en herkennen van 
                                                                        ATEX, gevaren, herkennen en voorkomen van 
                                                                        BRZO, uitleg, mogelijke gevaren en voorkomen van 
                                                                        Legionella, gevaren, herkennen en voorkomen van 
                                                                        Steigers, werken met en op 
                                                                        Gedrag - Cultuur, uitleg, discussie, gevaren van 
                                                                        Werkvergunningen, werken met, uitleg, mogelijke gevaren / risico’s 
                                                                        Milieu, uitleg, herkennen, wanneer melden en gevaren van 
                                                                        Gevaarlijke situaties, uitleg en herkennen van 
                                                                        Procesveiligheid, uitleg, mogelijke gevaren en voorkomen van 
                                                                        VCA, uitleg en training van 
                                                                        Gevaarlijke stoffen, training 
                                                                        Procesveiligheid, Block and Bleed, Red Tags 
                                                                - Incidentenonderzoek, het uitvoeren van 
                                                                - Gevaarlijke Situaties, onderzoeken, beoordelen en adviseren 
                                                                - Werkplekinspecties 
                                                                - Werkvergunning – TRA inspecties 
                                                                - Het maken van RI&E, inventariseren, aanbevelingen 
                                                                - Begeleiding implementatie Voedselveiligheid Voedingsmiddelenfabriek 
                                                                - Opzetten en uitvoeren Blootstellingonderzoek chemische stoffen 
 
                                      01-12-2010       Fleems Food Emmen, inventarisatie & veiligheidsrapportage RI&E 
                                      01-08-2010       DSM Emmen, Stage MVK, onderzoek + rapportage veiligheidsbeleid 

                                                                zowel theoretisch als praktijkonderzoek van de gehanteerde werkwijzen 

 
                                      01-05-2010       Bedrijf: Europlan Emmen, Arbode Gorinchem & UWV Emmen 
                                                                Functie / Opleiding: Middelbaar Veiligheid Kundige 
                                                                Duur opleiding: ca. 8 maanden 
 
                              2009 - 01-04-2010 Bedrijf: DC Emmen (Drenthe College, locatie Emmen) 

Functie: Auditor ICT Lyceum, werk- en leerbedrijf DC Services@School. 
Werkzaamheden:  

 Het begeleiden van studenten.  

 Het analyseren van werkwijzen.  

 Het stimuleren en helpen van het schrijven van marketing-  en sales- plan plus 
productenportfolio. 

Resultaat: Studenten efficiënter en zelfstandiger doen werken en gevoel van 
eigenwaarde vergroten. 
 

2009  Bedrijf: H&M Computers Emmen 
Functie: Accountmanager MKB / ICT regio Zuid Oost Drenthe 
Werkzaamheden: Marketing & sales plan en diensten portfolio gemaakt. Meer dan 
1200 werkgevers gesproken over (nieuwe) diensten portfolio.Stroomlijnen van 
organisatie / werkwijzen. Resultaat: Omzetvermindering tot staan gebracht en 
rendement van werkzaamheden kunnen verbeteren met ca. 15% 
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2008  Bedrijf: Rovecom ICT Hoogeveen 
Functies: Accountmanager MKB / en Servicemanager 
Werkzaamheden: Marketing- Sales plan gemaakt + dienstenportfolio, Stroomlijnen 
Sales & Service afdeling, 6 FTE, vastlegging werkwijzen. 
 Resultaat: Slagvaardigheid verkoop organisatie versterkt. 
 Verbeteren dienstbaarheid naar zowel in- als externe klanten. Taak- en 

werkverdelingen + nieuwe werkwijzen doorgevoerd en de services afdeling naar 
hoger plan gebracht. 

 Resultaat: Rendementsverbetering van ca. 20% gerealiseerd, besparing 
bedrijfskosten op jaarbasis ca. € 200.000,00 euro. 
 

2008  Bedrijf: AuraPortal Benelux Nederland B.V. 
Functie: Accountmanager BPM Software regio Benelux en Business Process 
Management Software specialist 
Werkzaamheden: Opzetten marketing- en salesplan t.b.v. dealernetwerk 
 Draaiboek:Organiseren beurs- en andere communicatieactiviteiten 
 Draaiboek: Uitvoeren Quickscans 
 Samen met eigenaar subsidiemogelijkheden uitgezocht en aangevraagd 
 Resultaat: groot gedeelte basis bedrijfsvoering opgezet en beschreven. Auraportal 

maakt hier nog steeds gebruik van. 
 

2002-2007 Bedrijf: Ten Hove ICT Delfzijl / Stadskanaal 
Functie: Accountmanager ICT regio Noord Nederland / Nederland, Adviseur 
internetdiensten en totale ICT oplossingen en Manager back & front office en 
Servicedesk. Omzetverantwoordelijk voor ca. 2.5 miljoen Euro per jaar. 
Werkzaamheden: 
 Het schrijven van handleidingen mbt. de front- en back- office 
 Het bedenken + schrijven van Marketing en Sales plannen 
 Organiseren beurs- en andere communicatieactiviteiten 
 Aanspreekpunt subsidieaanvragen eigen en externe organisaties 
 Inrichten en verkopen Call Center Diensten / Dienstverlening 
 Servicedesk coördinator, Dagelijks leiding geven aan 5 – 10 FTE 
Resultaat: In 2003 verhuisde het ICT bedrijf en het facilitair Call Center, van Delfzijl 
naar Stadskanaal. Personele groei van 15 naar ruim 200 mensen in 2007. In de 2

e
 

helft van 2007 werd besloten de activiteiten, die niet direct te maken hadden met het in 
volmacht verzekeren van ziektekosten af te stoten. 

 
1985-2002 Bedrijf:  FT plus Automatisering Emmen 

Functies:  
 Hoofd Inkoop- en verkoop  
 Logistiek manager.  
 Accountmanager MKB / ICT regio Noord Nederland / Nederland 
 Lid managementteam 
 Servicedesk coordinator 
Werkzaamheden: 

Bedenken, testen & vastleggen (nieuwe) werkwijzen 
 Aansturing van Servicedesk 
 Dagelijks leiding geven aan 3 FTE, uitlopende naar 15 FTE. 
 Planning van de werkzaamheden van de systeembeheerders 
 Matchen werknemers & werkgevers. 

Resultaten:  
Bij FT Plus Automatisering verantwoordelijk voor het succesvol uitbouwen 
van het bedrijf als “ondernemer in dienstverband”. Door de grote mate van 
vrijheid van handelen, korte lijnen en het bedenken van slimme 
bedrijfsoplossingen ontstond in een tijdvak van 17 jaar een succesvol ICT 
bedrijf met 85 personeel en een omzet van 27 Mlj. 

 
 
Maatschappelijke functies 
   1995-2000 OBS de Vlonder Emmen, bestuurslid 

 Bouwcommissie 
   1997-2001 Jongerencentrum “De Drifthoeve” Emmen, bestuurslid 

 Penningmeester 
1996-2001 Lid Ondernemingsraad FT Plus Automatisering Emmen 

 Secretaris 
Talen    

   Zweeds  woord  / geschrift vloeiend, 2
e
 taal 

   Engels  woord  / geschrift redelijk / redelijk tot goed 
   Duits  woord  / geschrift goed / redelijk 
   Nederlands woord  / geschrift moedertaal 
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Kennis van o.a.   
Cursus / workshops  
   Werking datacenters, Hosting & Workspace management software 
   Websitebouw, dataverbindingen, o.a. inventarisaties 
   ICT Intercedent, matchen werknemers & werkgevers in ICT Branche 
   Verkoop bij diverse gemeenten, provinciale overheden en ministerie van Justitie 
   Digitalisering documentenstromen: o.a. planning, apparatuur, kosten, kwaliteit 
   Maken- uitleg geven gebruikerscursussen, en maken van handleidingen 
   Beveiliging hard & software, uitwijk, remote beheer, remote back-up 
   Virtualisatie, VMWare – Hyper-V 
   Printerverkoop, o.a. HP, Epson, Lexmark, OKI 
   HP productenrange, servers, pc’s, laptops, switches etc. 
   DELL productenrange, zie HP 
   Direct Sales, Marketing, Reclame, Teksten schrijven 

ITIL, Prince2 en Shared Service Centers (SSC) 
Vaardigheden 

Hardware/O.S.  
- Windows 9x, 2000, XP, Vista, W7 / W8 / W10 
- Windows NT, Windows 2003 
- Novell 
- Windows - Intel systemen mbt.: 

Monitoren 
Printers, etc. 

Kantoorautomatisering 
- MS Word  2003 / 2007 / 2010 
- MS Excel  2003 / 2007 / 2010 
- MS Outlook  2003 / 2007 / 2010 
- MS Powerpoint 2003 / 2007 / 2010 
- Word perfect 2003 / 2007 

Diversen 
- Internettechnologieën, remote, cloud, HNW (het nieuwe werken) 
- Exact software, met name de order, logistieke- en servicemodules. 
- AccountView, zie Exact 
- ITIL trainingen en ervaring met betrekking tot het beschrijven van werkprocessen. 

O.a. Helpdesk, backoffice, logistiek 
- Kennis van PRINCE2 en Shared Service Centers (SSC) 
- Basiservaring CristalReports en klein beetje Cognos 

- Ruime Domotica kennis 


