
 

 

Praktische achtergrond : 
 

 
 

 

 

 

1998 - Heden  Directeur/eigenaar DIEBEN  t.t. 
Onder andere onderstaande werkzaamheden voor diverse opdrachtgevers: 

 

Project manager:  
2012- Tilburg, NL- 4 maanden- vernieuwen hijsinstallatie theater - € 0,5 mln 

2010- Oslo, Noorwegen- 10 maanden- vernieuwen hijsinstallatie theater- € 1,7 miljoen 

 

Site manager:  
2012- Vejle, DK- 2 maanden- vernieuwen hijsinstallatie theater - € 1,6 mln 

2011- Jubail, Saudi-Arabië- 3 maanden- revisie 2 bovenloopkranen- € 0,9 miljoen 

2009- Bilbao, Spanje- 2 maanden- nieuwbouw hijsinstallatie theater- € 0,8 miljoen 

2008- Aarhus, Denemarken- 2 maanden- vernieuwen hijsinstallatie theater- € 1,8 miljoen 
2008- Muscat, Oman- 5 maanden- nieuwbouw hijsinstallatie theater- € 0,9 miljoen 

2007- Helsingborg, Zweden- 6 maanden- nieuwbouw hijsinstallatie theater- € 1,9 miljoen 

2006- Purmerend, Nederland- 3 maanden- vernieuwen hijsinstallatie theater- € 1,3 miljoen 

2005- Durban, Zuid Afrika- 1 maand- plaatsen en aansluiten 2e hands diepdruk pers lijn 
2002- Gent, België- 3 maanden- levering en inbedrijfstelling diverse nieuwe hijskranen 

 

Engineering manager: 
2009- Doetinchem, Nederland- 5 maanden- nieuwbouw hijsinstallatie theater- € 2,4 miljoen 

 

Commisioning manager: 
2015- Porto Amboim, AO- 3 weken- testen en inbedrijfstellen 3 nieuwe bovenloopkranen 

2013- Tel Aviv, IL- 1 maand- technisch adviseur theater hijs installatie 
2007- Jubail, Saudi-Arabië - 1 maand- revisie 2 bovenloopkranen 

 

Voorman: 
2006- Almere, Nederland - 4 maanden- nieuwbouw hijsinstallatie theater- € 2,2 miljoen 

 

Monteur: 

2006- Tortola, Virgin Islands- 5 weken- elec. en mech. reparatie aan hijskranen 

2005- Amsterdam, Nederland - 1 week- reparatie aan loopkat van overslag kraan 
2004- IJmuiden, Nederland - 1 maand- ombouw van hijskraan bij corus 

2003- Nederland - vele projecten van snelroldeur fabrikant. Plaatsing en inbedrijfstelling 

2002- Leeuwarden, NL- 9 maanden- prefabriceren van besturingssystemen 

2001- Leek, Nederland - 2 maanden- plaatsen en aansluiten diepdrukpers lijn 
2000- Vlissingen, Nederland - 6 maanden- reparatie en ombouw aan vele hijskranen 

 

1986 - 1997  Werkzaamheden in loondienst 
 
1990 - 1997 Servicemonteur / inspecteur aan hijswerktuigen en industriële machines 

Nieuwbouw en ombouw en/of upgraden van hijswerktuigen. 

Elektrische en mechanische industriële werkzaamheden uitvoeren op locatie 

Correctief en preventief onderhoud aan elektrische en mechanische componenten 
Adviseren en trainen van klanten m.b.t. gebruik en onderhoud van installaties 

Ontwerp en bouw van besturings-, schakel en verdeelinrichtingen 

 

1986 - 1990 Elektricien bij een installatiebedrijf 
Elektrotechniek voor woning en utiliteitsbouw 

Gas, water en C.V. systemen, Sanitair en dakbedekking 

 

1991 - 2001 Hoofd technische dienst bij een lokale omroep op vrijwillige basis 
 

 



 

 

Theoretische achtergrond 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vak kennis 

V.E.V. Technicus bedrijfsinstallaties 
Een 4 jarige opleiding gericht op het verhogen van de theoretische kennis van: 
Aandrijftechniek / Gelijk- en wisselstroommachines / Vermogenselektronica / Digitale 

techniek / Meet- en regeltechniek / Pneumatiek 
 

V.E.V. Eerste monteur bedrijfsinstallaties 

De vooropleiding voor bovenstaande opleiding, met de volgende vakken: 

Elektriciteitsleer / Voorschriften NEN 1010 en 3140 / Energie- en besturingstechniek 
 

V.E.V. Monteur sterkstroom installaties 

 

R.O.V.C. Besturingstechniek 
Een cursus gericht op het ontwerpen van besturingssystemen met behulp van elektrische, 

elektronische, digitale en pneumatische Componenten. 

 

Elementaire hijstechniek in de entertainment 
 

Veiligheid  
V.C.A. 1 

V.C.A. voor leidinggevenden 

Basic north sea safety induction course 
 

Diversen 

Heftruck certificaat 

Hoogwerker certificaat 
Rope acces and rescue training 

 

Talen kennis 

Nederlands Goede spreek- en schrijfvaardigheid 

Engels  Goede spreek- en schrijfvaardigheid 

Duits  Goede spreek- en redelijke schrijfvaardigheid 

Frans  Redelijke spreek- en schrijfvaardigheid 

Fries  Goede spreek- en enige schrijfvaardigheid 

Spaans  Enige spreek- en enige schrijfvaardigheid 

Arabisch Enige spreek- en geen schrijfvaardigheid 

 

Rijbewijs  A/B/C 

 

Software  
Word / Excel / Outlook / Project / Autocad  

 

 


