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Introductie
Na vele jaren op diverse plaatsen in diverse functies gewerkt te hebben binnen een grote organisatie,
wil ik de opgedane kennis en kunde gebruiken om anderen van dienst te zijn.
Mijn kernkwaliteit is optimaliseren. Afhankelijk van de fase waarin een afdeling of onderneming zit,
zijn er vraagstukken te benoemen welke beter, effectiever, efficiënter kunnen. Of de invalshoek nu is
om mensen beter samen te laten werken, effectiever gebruik te laten maken van hulpmiddelen of
efficiënter te laten omgaan met hun tijd door meer uniform te werken, ik ga geen uitdaging uit de
weg. De materie beperkt zich hierbij niet tot administratieve processen, maar zeker ook
commerciële! Dus of het nu technisch, facilitair, procesmatig, resultaatgericht of kwaliteitsgericht is,
alles draait uiteindelijk om de mensen c.q. de teams die het werk verzetten.
Mijn inzet kan op een aantal manieren worden georganiseerd, dit is afhankelijk van uw behoefte:
Interim Management
Projectleiding
Consultant / coach
Elke vraagstelling kent een eigen aanpak en doel, die vanzelfsprekend bij elke opdrachtaanvaarding
worden afgestemd. Mijn ervaring is dat met een goede begeleiding mensen meer betrokken zijn en
meer gefocust. Omdat ik er altijd naar streef om mezelf overbodig te maken, is mensen (leren)
zelfstandig te werken een standaard onderdeel van mijn aanpak. Dit is ook een belangrijke borg voor
de betrokkenheid en inzet van de betrokkenen in de toekomst.

Referenties
Werkervaring
Samengevat is dit te benoemen als:
* leidinggeven, sturen en coachen
* ontwerpen, opzetten en implementeren
* plannen en organiseren.
Op de website www.norest.nl is dit verder uitgewerkt.
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Opleidingen
1999 – 2003:
1997 – 1998:
1985 – 2007:
1978 – 1984:

HEAO CE (bachelor) Fontys Eindhoven
Middenkader en Verkoopmanagement
Diverse bancaire opleidingen
VWO

Pc-vaardigheden
Webmaster diverse websites
Bovendien thuis in algemene tekstverwerkings-, presentatie-, spreadsheet- en
databasepakketten, zoals: Word, Excel, PowerPoint

Verklaringen Werkgevers
Daphne Houtman, Directeur Retail Rabobank Maas en Leudal:
Wij hebben Peter leren kennen als een zelfstandig en resultaatgerichte werker die altijd een goede
samenwerking voor ogen heeft. Leiding en collega's hebben Peter ervaren als een betrouwbare, fijne
en betrokken collega.

Overige
Hier heb ik enkele highlights uit doorlopen onderzoeken weergegeven (de website geeft een
uitgebreider weergave):
Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) (Algemene beschrijving):
INTJ: Builder. De Wetenschapper, de mastermind, systeembouwer, onderzoeker
Onafhankelijk, origineel, analytisch en vastbesloten. Zij hebben een uitzonderlijk vermogen om
theorieën te vertalen in solide actieplannen. Lange-termijn denkers. Hebben de lat hoog liggen wat
betreft hun prestaties en die van anderen.
Werkvoorkeuren: Ze zijn heel taakgericht en komen vaak zelfverzekerd over omdat ze vertrouwen
op hun inzichten. INTJ's houden niet van routine en werken het liefst zelfstandig, maar ze zijn vaak
bekwame strategen die altijd willen bijleren.
GITP:
Hij blijkt een intelligente man die op een bovengemiddeld HBO-niveau functioneert.
Verder ontstaat over hem het beeld van de “omnivoor”, een man die op veel terreinen uit de voeten
kan en die het ook leuk vindt om zich met uiteenlopende activiteiten en problemen bezig te houden.
Op de relevante competenties scoort hij ruimschoots voldoende. In combinatie met zijn intelligente
oplossingen kwalificeert hij zich daarmee als de trekker en realisator van projecten.
Belangrijke persoonskenmerken:
zelfstandig, flexibel, oplossingsgericht, resultaatgericht, veranderingsgericht, vastberaden, veeleisend
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