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Personalia
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telefoon:
email:
geboorte datum:
nationaliteit:
geslacht:

Everaard, Jo Adrianus Gaston
van Riebeecklaan 37, 4562 AK , Hulst, Nederland
+31 6 52354795
acoenen@zeelandnet.nl
6 februari 1975
Nederlandse
man

Opleiding
1995 – 1999

HTS werktuigbouwkunde, Fontys Hogescholen Eindhoven
Afstudeerrichting: Commercieel Technisch Ingenieur (CTI)

1991 – 1995

MTS Werktuigbouwkunde, Westerschelde College Terneuzen

1987 – 1991

MAVO, Het Ravelijn Hulst

Cursussen:

-

Nevi 1 and Nevi 2
VCA Vol
Persoonlijke effectiviteit 1
Werken in Teams
Commodity Strategy Development (Purspective)
MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Projects)
Workshop “Global Supplier Rating System”
Workshop “Process Survey Tool – Purchasing Excellence”
Workshop “Equipment Creation Process” (ECP)
Aanbestedingen
MSU+ 2.0 (Purchasing Excellence, gecertificeerde auditor)
Asset Management
Masterclass contract management
Persoonlijk leiderschap
Opleiding contractmanager voor prestatiecontracten
Opleiding contractmanager voor D&C contracten
Diverse cursussen Systeemgerichte contractbeheersing
Cursus UAV-GC
Lead Auditor van kwaliteitsmanagementsystemen
Prince 2 Foundation
Best Value B Certificaat

Profiel
•

•
•
•
•
•

Breed inzetbaar door ruime kennis en ervaring op het gebied van het onderhouden en
renoveren van eenvoudige tot complexe infrastructurele projecten in de rol van
inkoopadviseur, gemachtigde opdrachtgever en contractmanager;
Ruime ervaring in het toepassen van externe kwaliteitsborging / systeemgerichte
contractbeheersing en het hierin adviseren en ondersteunen van medewerkers;
Ruime ervaring in het opstellen, aanbesteden en begeleiden van innovatieve contractvormen
zoals Prestatiecontracten, D&C- en E&C-contracten met UAV-GC;
Procesmatig, communicatief sterk en een goed evenwicht tussen het menselijke aspect en de
techniek;
Klantgericht, betrokken en deskundig. Positief, samenwerkend en humoristisch maar ook
kritisch;
Zelfstandig, resultaatgericht, proactief, analytisch en sterke organisatiesensitiviteit. Durft
mensen aan te spreken.

Werkervaring
Apr.’17 – Heden

Zelfstandige: Everaard Consultancy.
Inkoopspecialist, project- en contractmanagement.

Apr. ’17 – Heden
- Contract- & manager projectbeheersing a.i.
o De Jong Zuurmond is werkzaam op het gebied van Infrabeheer (het aannemen en
uitvoeren van prestatie- en assetmanagement contracten, het uitvoeren van inspecties en
het opstellen van bijbehorende rapportages). Onderhoud van wegen, vaarwegen, sloten
en diverse technische installaties en het uitvoeren van Services zoals calamiteiten
management en gladheidsbestrijding. In de functie van contract- en projectmanager ben ik
verantwoordelijk voor:
 Verder ontwikkelen / professionaliseren van de afdeling contractmanagement
 Actieve rol in tenderfase van nieuwe contracten bij het invulling geven aan Best
Value Procurement (BVP)
 Contractmanager Provincie Utrecht
 Projectbeheersing / Interne kwaliteitsborging / Opstellen verbeterplan
 Sleutelrol manager projectbeheersing RWS Oost Nederland (cijfers BVP dossier:
Prestatieonderbouwing: 8, Risicodossier: 8, Kansendossier: 10, Interview: 8)
Mrt.’17 – Apr.’17

Contract- en Risicomanager Joulz Energy Solutions

Contractmanager
• Is verantwoordelijk voor onderhouden van klantrelatie;
• Draagt zorg voor implementatie van en zit toe op naleving van contracten;
• Bespreekt met klant geleverde performance in relatie tot contract;
• Identificeert eventueel te realiseren verbeterinitiatieven en mogelijkheden;
• Challenged managers Joulz operatie op geleverde performance in relatie tot de
verwachtingen van en overeenkomst met de klant;
• Treedt op als aanspreekpunt of vervult een consulterende rol bij escalaties.
Risicomanager
• Initieert en leidt de maandelijkse risicosessies met het projectteam
• Analyseert en kwantificeert de risico’s met behulp van het risicomanagementsysteem.
• Bespreekt de analyse en de knelpunten daarin met de Projectmanager.
• Bewaakt de risicoanalyse.
Jul.’08 – Feb. ‘17

Contract Manager Rijkswaterstaat Zeeland

De contractmanager bij Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van
complexe innovatieve contracten met vergaande vormen van uitbesteding. Je bent in staat om risico’s
in te schatten en het proces tot een goed einde te brengen door op gelijkwaardig niveau de
contractpartner tegemoet te treden. Je kunt tijdig knelpunten onderkennen, oordelen en handelen. Je
streeft altijd naar optimaal resultaat voor de organisatie en hebt daarbij oog voor de belangen van de
contractpartner. Je handelt transparant en hebt ervaring met het begeleiden van contracten met
vergaande vormen van uitbesteding.
Je krijgt te maken met een omgeving die reageert op wat jij wilt realiseren. Je ziet deze inbreng van
derden als noodzakelijke ingrediënten om te komen tot een goed eindproduct. Het gaat hierbij om
andere disciplines binnen Rijkswaterstaat, managers van RWS en externe contacten.
Je wilt een uitdagende werkomgeving. Je bent in staat voortdurend voor onverwachte situaties te
worden gesteld zoals beleidswijzigingen binnen of buiten Rijkswaterstaat. Je hebt inzicht in de
belangenstrijd tussen de politiek en externe partijen. Je weet de betrokken partijen goed in te schatten
en te beïnvloeden.

Kerncompetenties voor deze functie van belang zijn: organisatiesensitiviteit, onafhankelijkheid,
flexibel gedrag, klantgerichtheid, samenwerken, plannen en organiseren, voortgangscontrole,
innovatief handelen.
Sept. ’16 – Feb. ‘17
- Contract manager Z&D A Wegen
 Primus inter pares.
• Vanuit deze rol verantwoordelijk voor de uniformering van processen
binnen contractmanagement Z&D A Wegen.
• Vertegenwoordiger binnen het IPM-team van de verschillende Z&D lijn A
Wegen contracten
 Verantwoordelijke persoon tbv uitvoering van: Prestatiecontract Z&D A Wegen,
Het prestatiecontract betreft het multidisciplinair en levensduur verlengend
onderhoud aan alle kunstwerken, VRI’s, groenvoorzieningen, en Rijkswegen in
beheersgebied Zee en Delta. Looptijd contract 3 jaar + mogelijk 2 x 1 jaar
verlenging. Totale opdrachtsom € 15 Miljoen Euro. UAV-GC 2005 contract.
Jan. ’16 – Aug. ‘16
- Contract manager ZD Vaarwegen A
 Primus inter pares.
• Vanuit deze rol verantwoordelijk voor de uniformering van processen
binnen contractmanagement ZD Vaarwegen A.
• Vertegenwoordiger binnen het IPM-team van de verschillende ZD
Vaarwegen A contracten
 Verantwoordelijke persoon tbv uitvoering van: Prestatiecontract VZD, Het
prestatiecontract Vaarwegen Zeeuwse Delta
Apr.’12 – Dec. ‘15
- Contract manager Vaarwegen Zeeuwse Delta (VZD)
o Verantwoordelijke persoon tbv van voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van:
 Prestatiecontract VZD, Het prestatiecontract Vaarwegen Zeeuwse Delta betreft
het multidisciplinair onderhoud aan alle objecten van de hoofdvaarwegen
Hansweert – Krammersluizen en de Schelde-Rijnverbinding in het beheersgebied
van het waterdistrict Zeeuwse Delta. Looptijd contract 5 jaar + mogelijk 2 x 1 jaar
verlenging. Totale opdrachtsom € 21 Miljoen Euro. UAV-GC 2005 contract.
 Diverse E&C contracten, zoals revisie en wisselen van diverse sluisdeuren op
zowel de Krammersluizen als sluizencomplex Hansweert.
de Totale opdrachtsom € 10 Miljoen euro, allemaal UAV-GC 2005 contracten.
Taken en verantwoordelijkheden: In de voorbereidingsfase verantwoordelijk voor
het opstellen van het contract. In de uitvoeringsfase is de contractmanager
verantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding en vertegenwoordiging van de
Opdrachtgever, o.a. het leiden van bouwvergaderingen, het voeren van
onderhandelingen over contractwijzigingen en het invulling geven aan de
contractbeheersmethode Systeemgerichte Contract Beheersing.
Jul.’08 – Mrt. ‘12
- Contract manager voor de Corridor Oosterschelde kering (OSK).
o Verantwoordelijk voor de totstandkoming van het prestatiecontract OSK.
Taken en verantwoordelijkheden : het aansturen van het contractteam om te komen tot
een nieuw prestatiecontract volgens de system engineering methodiek.
o Het uitbesteden van al het overige onderhoud op de OSK + in de uitvoeringsfase zorgen
voor juiste contractbeheersing
- Contract manager tbv implementatie Probabilistisch Onderhoud (ProBO)
o Opstellen contracten
o Aanbesteding begeleiden

Nov.’07 – Okt. ‘10

Senior Inkoopadviseur Rijkswaterstaat Zeeland

De Inkoopadviseur bij Rijkswaterstaat ondersteunt de contractmanager bij het beheersen van het
proces van inkoop met expertise en diensten. Dit gebeurt tijdens de voorbereiding tot aan de
uitvoering van het project. Je denkt mee vanaf het prille begin van een project, bijvoorbeeld over de
wijze waarop de aanbesteding/gunning gaat plaatsvinden. Ook adviseer je hoe claims van derden
kunnen worden voorkomen.
Van de senior-adviseur wordt verwacht dat hij/zij – naast het geven van toegesneden adviezen – een
autoriteit is zijn/haar vakgebied.
Kerncompetenties voor deze functie van belang zijn: klantgerichtheid, conceptuele flexibiliteit,
informatieanalyse, overtuigingskracht, motiveren, kostenbewust handelen, innovatief handelen.
-

-

Trekker van strategisch team tbv de totstandkoming van een inkoopstrategie voor het
onderhouden van Stormvloedkeringen in Nederland.
Professionaliseren inkoop afdeling
o Maken van verbeterplan voor afdeling inkoop
 Implementatie MSU+
 SWOT analyses
Deelnemer aan de kenniskring inkoopadviseurs
Verantwoordelijke persoon binnen inkoopafdeling Zeeland tbv implementatie duurzaamheid
Gecertificeerde auditor binnen Rijkswaterstaat voor het uitvoeren van MSU+ audits (Purchasing
Excellence)
Trekker van diverse aanbestedingen

Oct. ’06 – Oct. ‘07

Sales Manager Bematec B.V.

Verkoop van machines/producten voor de betonindustrie
- Aanbrengen van nieuwe klanten
- Relaties onderhouden met klanten, maar ook met de fabrikanten welke wij vertegenwoordigen
- Samen met de fabrikanten hun producten vertegenwoordigen op beurzen.
- Verkoopbrochures + verkooppresentaties maken
- Het opstellen en realiseren van de targets.
Nov.’00 – Sept. ‘06

Initieel Project Inkoper Philips Lighting Roosendaal
-

Projecten:

Onderdelen, modules en machines inkopen in veelal lage loon landen.
(reeds ervaring in: Tsjechië, Slowakije, Litouwen, Wit-Rusland, Kirgizië,
Polen qua maakfase. Ook marktonderzoek gedaan in China, Taiwan en
Japan naar potentiële leveranciers)
Turn-key uitbesteden van machines op klantenspecificatie.
Optimaliseren van de supplybase. Leveranciers op een hoger niveau
proberen te krijgen dmv audits, supplier ratings, project evaluaties enz).
Het in kaart brengen en optimaliseren van het inkoopproces.
Budgetbewaking
Aansturen van de operationele inkopers
Opstellen van de inkoopstrategie ism de purchasing manager
Contractbeheersing van multidisciplinaire projecten. (laagste prijs-en
binnen budget)
Deelnemer in cross-functional project teams en in verschillende verbeter
teams

HOR A2 Tl-5 Backlighting: Complete nieuwe productielijn voor het
fabriceren van TL-lampen als achtergrondverlichting voor flatscreens.
- Totale project 42 Miljoen Euro
- Totale inkoopvolume 16 Miljoen Euro
- 20 machines, 30 leveranciers in 6 verschillende landen
- Leverbetrouwbaarheid 86%
- 5 operationale inkopers aangestuurd door de initieel project inkoper

PLEM: Productielijn tbv spaarlampen in Pila Polen.
- Eerste project met doel 50%v kostprijsverlaging
- Totale projectkosten 5 Miljoen Euro
- 4 nieuwe machines en upgrade van de oude machines
- 30 leveranciers in 5 landen
- Doorlooptijd 17 weeks
Towards one commodity team: Trekker van het verbeterteam om de
inkoopprocessen binnen de afdeling Global Technology Development GTD te
uniformeren.
- GTD Mech. Roosendaal, GTD Mech. Bangpoo (Thailand), GTD Mech. Pila
(Poland) and Machinefactory Pila (Poland)
- Project leider: Joey Everaard
Oct. ‘99 – Oct. ‘00

Sales Engineer Schroedahl International B.V.

-

Verantwoordelijke voor het technische commerciële traject van aanvraag
tot en met order en after sales
Acquisitie
Opstellen van documentatie
Budgetbewaking

-

Nederlands (moedertaal)
Engels (goed)
Duits (goed)

-

Golf
Voetbal
Film

-

Talen

Hobbies

