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De eerste droom die ik na mijn studie waarmaakte, was meerdere oceanen over zeilen. De oceaan overzeilen 

doe je met een team! In dat team vervulde ik naast zeilen en techniek de communicerende scharnierfunctie. 

Dat is wie ik ben. 

Als bedrijfskundig techneut met een bijna te scherp oog voor detail, ben ik energiek, gedreven en een 

doorzetter en vervul ik graag die organiserende en communicerende scharnierfunctie en zorg voor een 

soepele realisatie van uw projecten. 
 

Project-ervaring als ZZP-er, periode ’09-‘21 (zie www.vincentvelthuijs.nl ook voor project-referenties): 
 

Renovatie Bestaande 
objecten 
2017-2019 

Organiseren van alle Renovatie-werkzaamheden van 15 objecten tbv 30 jaar 
restlevensduur in Aanpak Ring Zuid, Groningen, incl, Proces- en 
Kwaliteitsbeheersting obv BRL3201/CUR118-119 iom opdrachtgever ARZ. 

Inspecties Civiele 
objecten 
2015+2016 

Inspecteren van civiele objecten, zoals sluizen, bruggen, stuwen, gemalen, ed. en 
opstellen betreffende rapportages voor eigenaar c.q. beheerder (zoals gemeenten, 
waterschappen, provincie of Rijkswaterstaat) voor fa. Jansen Venneboer, Wijhe. 

Werkprocessen in 
Petro-chemie 
2014 

Project- en werkproces-ondersteuning in interne “Uit-Bedrijf-Tijd”-reductie project bij 
de afdeling Groot-Tankonderhoud voor BP Amsterdam Terminal (BAT) door in 
projectgroep werkprocessen te fine-tunen en als kar-trekker van 2 werkgroepen. 

Organisatie, Wvb, QC 
in Infrastructure 
2013 

Projectondersteuning in werkvoorbereiding, Quality Control en documentatie voor 
Mercon Steel Structures in project KARGO voor Rijkswaterstaat. 
(renovatie/vervanging 8 stalen Boogbruggen over Amsterdam-Rijn-Kanaal)  

Project-coördinatie/ 
safety in Petro-
chemie 
2010-’11-‘12 

On-site projectondersteuning in werkvoorbereiding, werkplannen en safety 
(werkvergunningen) voor Tankbouwer Mercon Steel Structures bij staalreparatie-
werkzaamheden aan brandstofopslag-tanks voor hun opdrachtgevers BP 
Amsterdam Terminal in A’dam en Odfjell Terminals in R’dam. 

Project-coördinatie in 
Wind-offshore 
2009 (6 mnd) 

On-site Projectleider voor Mercon Steel Structures bij las- en rondheidsreparaties 
van stalen funderingspalen windmolenpark Greater Gabbard” in de Engelse 
commu- nicatie met werkvloer en Amerikaanse opdrachtgever Fluor in Vlissingen-
Oost. 

Dispuut/Claim- 
management 
2009+2012  

Projectondersteuning voor project-buro PSJ BV bij opbouwen van Engelstalig 
Claim-dossier voor staalbouw-aannemer in zwaar dispuut in Russisch Offshore 
project (‘09). En bij dispuut over bouw van zeer speciale werkhal in Rotterdam 
(’12). 

 

 Eerdere werkervaring: 
2005-2008 Zelfstandig ondernemer in onderhoud van motor- en zeiljachten  
2001-2005 Bedrijfsleider jachtwerf in Woudsend en monteur kajuitzeiljachten in Almere 
2000-2001 Account Manager Recruitment Bouwkunde (Randstad/Yacht Technology, Voorburg). 
1997-1999 Diverse werkzaamheden, waaronder zeilcharters en -oceaanoversteken als bemanning.  
 

 Opleidingen 
1993 - 1997 : HTS-Bedrijfskunde Bouwkunde 'de Maere', Hogeschool Enschede 
1992 - 1993 : Technische Universiteit Twente, Civiele Techniek & Management 
 
 Bijzonderheden 

 Goede kennis van Word en Excel, Engels. Basiskennis van Duits 

 Div. certificaten: VCA-VOL, Hoogwerker IPAF, cursus SCB CROW,  Klein Vaarbewijs+Marifonie 

 Hobby’s: zeilen, rugby en sloeproeien 

Vincent Velthuijs     communicator & organisator 
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