Curriculum Vitae
Ir. F. P. de Wind
Profiel
Pragmatische Consultant / Interim Manager met brede ervaring in
operationele (leidinggevende) logistieke werkzaamheden met sterke
analytische vaardigheden, die in staat is om blijvende structuur en
verbeteringen aan te brengen.
Functie
Zelfstandig logistiek Adviseur / Interim Manager.
Competenties
Procesoptimalisatie, Operational Excellence, ondernemingen blijvend
structureren, strategische doelen bepalen en omzetten in dagelijkse
operatie.
Personalia
Geboortedatum
Nationaliteit
Email
Website
Telefoon

Branches
13-07-1963
Nederlandse
f.dewind@fdwla.com
www.fdwla.com
+31 6 52055160

Talenkennis
Nederlands
Duits

moedertaal
professionele
vaardigheden
Frans
professionele
vaardigheden
Engels
professionele
vaardigheden
Werkervaring in NL, A, B, CH, D, F,
L, UK
Rijbewijzen
A; B; C; D, Code 95

Frits voerde succesvolle projecten uit in o.a. automotive, chemie, Ecommerce, (computer) elektronica, farmaceutica, gezondheidszorg,
grafische sector, industriële productie, logistiek dienstverleners,
machinebouw, ministerie, retail, sanitair, sociale werkvoorziening,
telefonie, transport, verpakken en verpakkingen, voedingsmiddelen,
zuivel, zware industrie.
Opleiding




Europese School, Brussel (B)
Europees baccalaureaatsdiploma
Landbouwhogeschool Wageningen (NL)
Studierichting Landbouwtechniek
Technische Universiteit, Eindhoven (NL)
Postdoctorale opleiding ‘Ontwerpen van Logistieke
Besturingssystemen’

Cursussen








Masterclass Finance & Accounting
Nyenrode Business Universiteit
Collegereeks Logistiek Management
Logistiek academy/Nyenrode Business Universiteit
Prince 2 Practitioner
Lean, Six Sigma Green Belt
VCA-VOL
ADR
BHV
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Werkervaring
Sinds 10/2002

FDWLA (Frits de Wind Logistiek advies), Halle (NL)
Zelfstandig Consultant/Interim Manager in Logistiek en Supply Chain

08/2001 – 10/2002 Logistics Services Wim Bosman b.v., ‘s-Heerenberg (NL)
(Thans Mainfreight)
Operations Manager
04/1999 – 05/2001 Crovadis Belgium, Brussel (B)
Technical Manager
01/1997 – 03/1999 European Productivity Institute, Waterloo (B)
Management Consultant

Overzicht van uitgevoerde projecten
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Justitie en
Veiligheid, den Haag, Alphen aan den Rijn (NL), Logistiek Expert
Ondersteuning bij vaststellen logistieke aspecten van programma van eisen ten behoeve van
renovatie/nieuwbouwproject in PI (penitentiaire inrichting).
Resultaten:
Logistieke aspecten van programma van eisen onderzocht en geformuleerd,
kwalitatief en kwantitatief, evenals berekeningen centraal/decentraal
magazijn.
Albelli, Den Haag, Amsterdam (NL), Consultant Logistiek
Ondersteuning in productielogistiek, capaciteitsmanagement, onderhoudsmanagement.
Resultaten:
Analyse van gegevens uitgevoerd en plan van aanpak gepresenteerd met
team van consultants.
Docmorris, Heerlen (NL), Directeur Logistiek
Verantwoordelijk voor de logistiek van de grootste Internetapotheek van Duitsland, GDP-magazijn
met circa 450 (logistiek) medewerkers en circa 30 000 m2.
Resultaten:
Orde en structuur ingevoerd (PDCA), inbound capaciteit verhoogd van circa
80 000 st/dag naar circa 200 000 st/dag.
MSD/Intervet, Boxmeer (NL), Logistiek projectleider Refurbishment koel-/vrieshuis
Planning en realisatie van logistieke activiteiten ten behoeve van refurbishment van een koel/vrieshuis met 10 000 palletplaatsen.
Resultaten:
Tijdig opleveren projectdoelen (verleggen van processen (GDP) en verhuizen
voorraad naar externe partij).
Hamm AG, Tirschenreuth (D), Adviseur Interne Logistiek
Optimalisatie van logistieke processen op de Shopfloor; verder ontwikkeling en invoering van
efficiënte logistieke processen (magazijnprocessen en bandbevoorrading).
Resultaten:
Invoering van gestandaardiseerde en gedocumenteerde processen.
Verhoging van interne leverbetrouwbaarheid en productieaantallen.
Nähr-Engel GmbH, Goch (D), Manager Warehouse en Expeditie
Verantwoordelijk voor Expeditie (Wereldwijd, 55% Export).
Resultaten:
Optimalisatie van magazijnprocessen, inclusief pendelverkeer. Processen
gestandaardiseerd, vereenvoudigd en overzicht vergroot.
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BioConnection, Oss (NL), Business Consultant
Verantwoordelijk voor opstellen criteria voor tactische productieplanning en ontwikkelen prototype
planningsmodel.
Resultaten:
Werkend prototype capaciteits- en productieplanning opgeleverd.
Neways Cable & Wire Solutions B.V., Echt (NL), Business Planner
Verantwoordelijk voor verbeteren materiaalbeschikbaarheid en realiseren van
leveranciersmanagement en inkoopstrategie.
Resultaten:
Leverprestaties naar kritische klanten verhoogd.
M&G Group, Groningen, Assen (NL), Project Directeur Transitie Project, Assen, Didam,
Groningen (NL)
Verantwoordelijk voor overbrengen van de productie (Rookgasafvoersystemen) van Didam naar
bestaande vestigingen in Assen/Groningen, inclusief verhuizing van productielijnen (ca 28 stuks),
opleiding medewerkers, aanpassen van productieplanning en IT-systemen, bouwtechnische en
installatietechnische aanpassingen en (kwaliteits-)vrijgave door grote afnemers, alsmede
budgetbewaking.
Resultaten:
Binnen tijdsplanning en budget volledig opgeleverd.
Anki, San Francisco (USA), (high-tech speelgoed), Logistiek Manager Rework a.i.,
standplaatsen Düren (D), Maastricht, Venray (NL)
Verantwoordelijk voor realiseren herstelwerkzaamheden (noodzakelijk wegens ontstaan van
transportschade), coördineren materiaalstroom naar en van contract manufacturers, warehousing
en transport.
Resultaten:
Binnen 4 weken situatie onder controle gebracht en leveringen aan klanten
mogelijk gemaakt zoals voorzien.
Stute Logistics (AG + Co) KG, Bremen (D), Vestigingsleider Neuwied, Edenkoben,
Lichtenstein (D)
Verantwoordelijk voor Arbeidsveiligheid, Klanttevredenheid, Productiviteit.
Resultaten:
Dagelijkse toolbox-meeting ingesteld.
Rapportage over arbeidsveiligheid en productiviteit ingevoerd.
Klanttevredenheid significant verhoogd.
SPX Hankison, Moers (D), Consultant optimalisatie productieplanning
Verantwoordelijk voor verkorten doorlooptijd en verhogen leverbetrouwbaarheid.
Resultaten:
Productiedoorlooptijd significant verlaagd.
ID Logistics, Tilburg (NL), lid van het implementatieteam verantwoordelijk voor nieuwe
klant
Verantwoordelijk voor deel van software configuratie en -documentatie en SOP’s.
Resultaten:
Logistieke activiteiten geconfigureerd en gedocumenteerd.
Meilink Industriële Verpakkingen, Borculo (NL), Manager Procesoptimalisatie
Verantwoordelijk voor Arbeidsveiligheid, Productiviteit en Kwaliteit in de productieprocessen,
invoering meetsysteem KPI’s.
Resultaten:
Significante stijging van productiviteit, daling van aantal kwaliteitsissues.
Managementinformatie m.b.t. productie ingevoerd. KPI’s (mede) gedefinieerd
en meet- en opvolgingsmethodiek ingevoerd.
Vistaprint, Venlo (NL), Winterthur (Ch), Strategische Supply Chain Optimalisatie en
Advisering
Verantwoordelijk (in team) voor ontwikkeling scenario’s.
Resultaten:
Scenario’s doorgerekend en gepresenteerd, met aanbeveling.
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Albemarle B.V., Amsterdam (NL), Logistiek adviseur voor magazijn gevaarlijke stoffen
Verantwoordelijk voor ontwikkelen verhuisscenario’s.
Resultaten:
Scenario’s doorgerekend en gepresenteerd.
Sandoz, Barleben (D), Kundl (A), Management consultant
Verantwoordelijk voor Value Stream Mapping, knelpuntenanalyse en opstellen verbeterplannen
kwaliteitsprocessen.
Resultaten:
Knelpunten geanalyseerd en actieplannen ter verbetering opgesteld en
ingevoerd.
Ministerie van Justitie Assen, Gouda, Nieuwegein (NL), Logistiek expert in projectgroep
Verantwoordelijk voor logistieke aspecten van nieuw aansturingsconcept, ondersteund door
nieuwe software.
Resultaat:
Logistieke aspecten van project tijdig en volledig opgeleverd.
Heineken/Paulaner, Zoeterwoude (NL), München (D), Logistiek adviseur en logistiek
projectmanager
Verantwoordelijk voor een aantal projecten binnen Heineken en Paulaner.
Resultaat:
Scenario’s doorgerekend, deelname aan bouwvergaderingen nieuwbouw
brouwerij.
Kwikfit, Etten Leur (NL), Logistiek adviseur en Warehouse Manager a.i.
Verantwoordelijk voor strategie-ontwikkeling en opstellen scenario’s. Ook interim warehouse
manager bij bandenhotel.
Resultaat:
Scenario’s opgesteld en doorgerekend, advies uitgebracht. Als Warehouse
Manager operatie geleid in crisisperiode.
Flextronics Logistics, Venray (NL), Business consultant
Projectleider selectie tijdregistratie software; Lid projectteam, invoering van Red Prairie TMS
(transportmanagementsysteem).
Resultaat:
Projecttaken volledig en tijdig opgeleverd.
Howden Thomassen Compressors, Rheden (NL), Adviseur productielogistiek, lean
Verantwoordelijk voor invoeren lean methodiek in verpakkingsafdeling.
Resultaat:
Hoeveelheid onderhanden werk en doorlooptijd verpakkingsactiviteiten
drastisch gereduceerd.
Wedeo. Doetinchem (NL), Logistiek adviseur
Verantwoordelijk voor opstellen en uitwerken productieplanningsconcept.
Resultaat:
Met nieuw planningsconcept meer inzicht en flexibel reageren op
veranderende marktomstandigheden mogelijk gemaakt.
Beter Horen/Amplifon, Doesburg (NL), Logistiek manager centraal magazijn en facilitair
manager
Verantwoordelijk voor logistieke en facilitaire service aan ruim 200 filialen, vanuit hoofdkantoor.
Resultaat:
Betere beschikbaarheid artikelpakket in filialen bij significant lagere
voorraadhoogtes.
ABB, Ede (NL), interim Warehouse manager
Verantwoordelijk voor procesverbetering en bijbehorende configuratie SAP WMS en gedeeltelijke
uitbesteding warehouse activiteiten.
Resultaat:
SLA met logistiek dienstverlener opgesteld, operationele activiteiten
geoptimaliseerd en SAP geconfigureerd.
Aluchemie/Rio Tinto, Rotterdam Botlek (NL), Logistiek manager
Verantwoordelijk voor productie- en havenlogistiek, voorraadbeheer, buitenterreinen.
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Resultaat:

Planning productieovens verbeterd, leverbetrouwbaarheid aan klanten
verhoogd.

Grohe, Hemer, Lahr, Porta Westfalica (D), Projectleider Supply Chain Optimalisatie, Inkoop
Verantwoordelijk voor invoering leveranciersportaal, beschikbaarheid veiligheidsvoorraad,
afstemming met Chinese leveranciers en configuratie SAP (MM).
Resultaat:
Leveranciersportaal ingevoerd voor meer dan 600 leveranciers binnen 8
weken, veiligheidsvoorraad opgebouwd bij leveranciers binnen 3 maanden.
DHL, Nivelles (B), Projectmanager vervanging WMS (Warehouse Management Systeem)
Verantwoordelijk voor vervanging WMS in dedicated warehouse, tijdens operatie.
Resultaat:
Verwachtingen bij klant gemanaged, afstemming met operatie,
ondernemingsraad.
Breda Transport, Dover (GB), Interim planningsmanager
Verantwoordelijk voor ontwikkeling en invoering van nieuw planningsconcept.
Resultaat:
Nieuw planningsconcept ingevoerd waardoor minder lege kilometers, kortere
transittijden en minder overtredingen rijtijdenbesluit.
Veldhuis Media, Raalte (NL), consultant productielogistiek
Geadviseerd betreffende standaardisering van halffabrikaten en vereenvoudiging van
productieplanning.
Resultaat:
Rust en overzicht in productie en voorraadreductie waardoor nieuwbouw
magazijn overbodig werd.
Vitesse Logistics, Venlo (NL), Projectleider planningscyclus
Verantwoordelijk voor ontwerp en invoering van een nieuwe (supply chain) planningscyclus.
Resultaat:
Afgestemd met internationale klanten, nieuwe planningscyclus ontworpen en
ingevoerd, SAP (PP) dienovereenkomstig geconfigureerd.
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