Vincent Velthuijs

communicator & organisator

energiek, gedreven en doorzetter
06- 412 84 512
1974 te Ruinerwold
Beukenallee 36, 8041 AW Zwolle
info@vincentvelthuijs.nl
www.linkedin.com/in/vincent-velthuijs

Persoonsprofiel:
De eerste droom die ik na mijn studie waarmaakte, was meerdere oceanen over zeilen.
Met een zeiljacht de oceaan oversteken is naast een ultieme belevenis, ook een teamprestatie.
In dat team vervulde ik naast zeilen en techniek, ook een communicerende scharnierfunctie.
Deze communicerende scharnierfunctie is wie en wat ik ben:
Ik versta de verschillende lagen heel goed en zorg daarmee dat we met zijn allen op prettige
wijze het gestelde doel halen binnen de planning en budget.
Professionele doelstelling:
Als bedrijfskundig techneut met een bijna te scherp oog voor detail, vervul ik graag die
organiserende en communicerende scharnierfunctie, bv. tussen theorie op kantoor en uitvoering
buiten en zorg daarmee voor een soepele realisatie van uw projecten.

Project-ervaring als ZZP-er periode 2009-2021:
(zie www.vincentvelthuijs.nl, ook voor project-referenties)
Renovatie
Als Specialist Inspectie, Renovatie & Instandhouding verantwoordelijk voor de
bestaande
Renovatie van 15 bestaande kunstwerken in mega-project Aanpak Ring Zuid,
KunstGroningen voor aannemer Combinatie Herepoort.
Werkzaamheden:
werken
2017 -heden

Scope Renovatie: alle activiteiten organiseren nodig voor aantonen 30 jaar restlevensduur en
10 jaar vrij van groot onderhoud, dus organisatie van:
* Betonreparaties (volgens BRL3201, CUR118 en CUR119), Vervangen oplegblokken
(vijzelen), aanleggen Kathodische Bescherming-systeem, Vervangen leuningen, stralen
coating (incl.Chroom6), etc.
Verantwoordelijk voor:
- Inkoop, budget & begeleiding onderaannemers
- System Engineering (Verificatie Contract-eisen) middels SCB-wijze
- Kwaliteitsbeheersing QC/QA (opstellen Keuringsplannen/ IKB’s/ Afwijkingen register+
keuringen/registraties)
- Opstellen Werkplannen & Veiligheidsplannen
- Uitwerken werkmethode “Veilig verwijderen Chroom6-verf”
- Contact met Opdrachtgever ARZ (RWS+ Provincie+ Gemeente) mbt Renovatie
- Procesbeheersing door contact met interne afdelingen Planning/ Vergunningen/
Verkeer/ Communicatie/ Inkoop/ System Engineering/ Financiën
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Inspecties
civiele
objecten
2015+2016

Inspecteren van civiele kunstwerken, zoals grond kerende constructies,
sluizen, bruggen, stuwen, gemalen, e.d. en rapportages leveren aan eigenaar
c.q. beheerder (zoals gemeenten, waterschappen, provincie of
Rijkswaterstaat). Dit volgens NEN2767-4 of Gericht Technische Inspectie voor
fa. Jansen Venneboer, Wijhe (nu Spie Nederland).
Inspectie + rapportage van/aan:
* grond kerende constructie + nulmeting groot kantoorgebouw in A’dam.
* schuiven + aandrijving betonnen effluent put,RWZI Den Bosch (met duikploeg).
* 36 beweegbare bruggen voor gemeente Leeuwarden.
* mbv hoogwerker 30 ophaalbruggen voor Provincie Friesland.
* tuikabels Mastenbroekerbrug, gemeente Zwolle (mbv 70T-kraan met manbak en
laagwerker)
* 2 stuwcomplexen voor Waterschap Drents Overijsselse Delta. (mbv duikploeg, civiele
aannemer en specialist WTB/aandrijving)

Interim in
werkproces
sen Petrochemie
2014 (9 mnd)

QC, WVB en
organisatie
in Infrastructure
2013(10mnd)

Projectcoördinatie /
safety in
Petrochemie
2012 (7 mnd)
2011 (5 mnd)
2010 (8 mnd)

Interim
2011 (5 mnd)

Projectondersteuning in het “Uit-Bedrijf-Tijd”-reductie project bij de afdeling
voor Groot Tankonderhoud voor BP Amsterdam Terminal (BAT).
Werkzaamheden:
- Opzetten + implementeren van overzichts-systeem van status werkvergunningen voor BPmanagement (tbv KPI’s) en sub-contractors. Hiermee werd de verstoring en vertraging
aanzienlijk verminderd.
- Als lid van projectgroep het BP-Werkvergunningen-traject versimpelen door: brainstormsessies/ longlist’s over werkprocessen omzetten naar flowcharts/knelpunten/prioritering tot
werkgroepen.
- Vervolgens als “Trekker” van 2 werkgroepen; opstellen actieplannen, Stakeholder-analyses,
metingen in werkproces, aanbevelingen verwerken in 2 onderbouwde rapportages.

Projectondersteuning voor Mercon Steel Structures in KARGO-project voor
Rijkswaterstaat. (renovatie/vervanging 8 stalen Boogbruggen over AmsterdamRijn-Kanaal)
Werkzaamheden:
-Bij vervanging leuningen Schellingwouder-aanbruggen: on-site een correcte en on-time
levering organiseren, div. montageactiviteiten begeleiden en administratief afhandelen tbv
Quality Control
-Bij vervanging Loenerslootse Brug: div. opties voor voorbouwlocatie voor stalen brugdek van
330 Ton uitwerken + uitvoeringsmethodieken uitwerken/afwegen betreffende Heavy-handling
voor plaatsing van brugdek.

On-site projectondersteuning bij Tankbouwer Mercon bij reparatiewerkzaamheden aan brandstofopslag-tanks voor opdrachtgevers BP
Amsterdam Terminal in havens-west (A’dam) én Odfjell Terminals in Botlekgebied (R’dam).
Werkzaamheden:
BP A’dam: Volledig verantwoordelijk voor het digitaal opstellen, bijhouden en aanvragen van
álle vereiste dagelijkse (Heetwerk)-werkvergunningen en Taak-Risico-Analyse’s (TRA’s) voor
alle uit te voeren dagelijkse werkzaamheden.
Alsmede de hieruit voortvloeiende veiligheidseisen communiceren naar de werkvloer en
toezien op naleving hiervan. Daarnaast organiseren/ bestellen/ administreren van groot en
klein materieel op de bouwplaats.
Odfjell, Botlek: On-site assistentie van Quality-Control-afd.(organiseren benodigde
laskwaliteitscontroles/NDO-onderzoeken), en interim vervanging van Werkvoorbereider
(materieel+materiaal bestellen,) en van Projectleider (bijhouden+claimen van wachturen +
meer-/minderwerk).

Interim Bedrijfsleider bij sloepenbouwer Stormer Marine BV te Amsterdam in
een locatie-verhuizing en optimalisatie van de productie met 8 personeelsleden.
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Dispuut/
Claim management
2012 (2 mnd)
2009 (5 mnd)

Projectondersteuning voor project-buro PSJ BV bij het opbouwen van
Engelstalig Claim-dossier voor Nederlandse Staalbouw-aannemer in zwaar dispuut
in een Russisch Offshore project (2009). En in 2012 bij een dispuut over de bouw
van een grote zeer speciale werkhal in Rotterdam.

Projectcoördinatie
in Windoffshore

On-site Projectleider voor Mercon Steel Structures bij las- en
rondheidsreparatie van stalen funderingspalen windmolenpark Greater
Gabbard” voor opdrachtgever Fluor Int. in Vlissingen-Oost.

2009 (6 mnd)

Werkzaamheden:
Het on-site verzorgen van alle (Engelstalige) communicatie en correspondentie met
Amerikaanse opdrachtgever Fluor Int., het hoofdkantoor in Gorinchem alsmede met de
uitvoering op de werkvloer (3 teams van 4 à 6 man en de uitvoerder).
Dit betrof project-vergaderingen, maat-rapporten, time-sheets, safety-documenten, etc.,
alsmede het hand-over dossier.

Eerdere werkervaring:
2005-2008

2003-2005

2001-2003

2000-2001
1999-2000
1997-1999

1993 - 1997
1992 - 1993
1986 - 1992

Zelfstandig ondernemer in het onderhoud van motor- en zeiljachten op
locatie voor bedrijven en particulieren (Velthuijs Jachtservice, fulltime
eenmanszaak).
Bedrijfsleider op productiejachtwerf van polyester motorboten en sloepen in
Woudsend en later coördinerende rol op verkoopkantoor in Weesp (ONJ
Motor Launches & Workboats, Weesp).
Monteur bij importeur van polyesterkajuitzeiljachten (V.d. Bosch Yachting,
Almere). Uitvoeren van div. inbouw- en tuigwerkzaamheden en
polyesterreparaties.
Account Manager Recruitment Bouwkunde bij een groot landelijk
detacheringbureau voor de regio Den Haag (Yacht Technology, Voorburg).
Vertegenwoordiger bij importeur van scheepselektronica (Free Technics,
Hazerswoude).
Diverse werkzaamheden, waaronder zeilcharters op bruine vloot-schepen
en oceaanoversteken als bemanning (ook nogmaals in 2002 en in 2010 op
een 112 ft-megajacht).
Opleidingen
: Commerciële Bouwkunde, Bedrijfskunde 'de Maere',
Hogeschool Enschede, HBO-diploma behaald
: Technische Universiteit Twente, Civiele Techniek &
Management, geen diploma behaald
: Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs op R.S.G. te Meppel,
VWO-diploma behaald

Talenkennis
Goede kennis van : Engels (schr. & mond.)
Basiskennis van : Duits (schr. & mond.)
Bijzonderheden
 Rijbewijs A, B en E bij B.
 Klein Vaarbewijs I + II en basiscertificaat Marifonie
 Certificaat VOL-VCA (Nov.’20) +IPAF Hoogwerker certificaat cat.1A+B en 3A+B
(Sept.’16).
 Cursus Systeem Gerichte Contract Beheersing (SCB) bij CROW juni 2018
 Div. toegangs- en HSSE-examens tbv petro-chemie terminals, zoals bv. Deltalinqs.
 NIFV Nibra Rijksdiploma “Brandwacht Manschappen I” en “Brandwacht 1e Klasse”.
Hobby’s: zeilen, rugby en sloeproeien
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