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CURRICULUM VITAE
PATRICK VAN DE SLUIS
VEELZIJDIG LOGISTICUS, PROCESMANAGER, WEBDESIGNER
PROFIELSCHETS
Ik ben een veelzijdig logistics met een technische aanleg voor computersystemen en software
development. Met de Lean filosofie in mijn achterhoofd, ga ik tussen de mensen staan die het proces
uitvoeren. Value Stream Mapping helpt mij en mijn projectgroep om tot de kern van het probleem te
komen. Daarnaast versterkt onderzoek in (no)SQL-databases mijn conclusies tijdens dit proces. Mijn
licht eigenwijze aard zorgt ervoor dat ik mij vast bijt in uitdagingen. Met het doel voor ogen, ben ik
niet bang het voortouw te nemen in een team.

RELEVANTE WERKERVARING
EBBEN BOOMKWEKERS – CUIJK
Leverancier van het kleinste gras in de tuinen van Versailles, tot de grootste bomen rond het Kremlin.
Marktleider in Nederland, met een areaal van zo’n 450 hectare en een team van ongeveer 150 man.

Procesmanager

jun 2019 – heden

Optimaliseren van bedrijfsprocessen en IT systemen & opstellen Logistiek beleid.
Interim Hoofd Logistiek Nederland & België

dec 2018 – jun 2019

Verantwoordelijk voor de dagelijkse (in)directe aansturing van 2 tot 8 laadteams en 2 tot 25
chauffeurs.
Business Analist

okt 2017 – jun 2019

De kartrekker op het gebied van slimme innovatie en procesverbetering. Hieronder enkele
projecten die ik heb geleid:
Collect + Go eCMR implementatie
Implementatie van het Collect + Go platform voor papierloze goederenoverdracht.
Automatisch archiveren van laadpapieren
Het ontwikkelen en invoeren van een python applicatie, die door OCR volledig automatisch de
papierstroom digitaal archiveert.
Barcodescanners ingevoerd voor goederenontvangst
Het gebruik van handscanners geïntroduceerd in het keuringsproces van inkomende goederen.
Dit zorgt voor snellere afhandeling van afkeuren en een up-to-date beeld van lopende orders.
Ontwikkeling informatie platform voor medewerkers
Het ontwikkelen en implementeren van een mobile-first website (https://hubb.ebben.nl) met
behulp van Laravel. Dit platform maakt bedrijfsinformatie zoals up-to-date voorraadinformatie
en locaties van de 150 percelen direct toegankelijk via de mobiele telefoon. Ook is hier de
taakplanning van medewerkers te vinden en boeken zij de gewerkte uren hiermee. Deze data
worden via SQL en PowerBI geanalyseerd, om zo verbetertrajecten te prioriteren.
Afstudeerscriptie: Big data t.b.v. forecasting

feb 2018 – jun 2018

Onderzoek naar de mogelijkheden om big data en machine learning in te zetten binnen de
organisatie. Om op deze wijze vroegtijdig schaarste te ontdekken in bepaalde delen van de markt.

PATRICK VAN DE SLUIS

MAART2019

VEELZIJDIG LOGISTICUS, DATA ANALIST, WEBDESIGNER
Afgerond met een 7.0.
ONDERNEMER – RANDWIJK
Handel in online valuta & in-game currency

sept 2015 – okt 2017

Verhandelen van in-game currency via verschillende platformen. Aansturen van een aantal
‘currency miners’. Onderhouden website met behulp van Laravel PHP Framework.

VLASTUIN GROUP – KESTEREN
Producent van tank- en containertrailers onder eigen merknaam ‘D-TEC’. Ook produceert het onderdelen voor
verschillende producenten van industriële machines. Momenteel zijn er zo’n 250-300 personen werkzaam.

BI-specialist

jan 2015 – okt 2015

Opstellen van (periodieke) management rapportages op basis van data uit nieuw
geïmplementeerde ERP-software.
Projectlid ERP-integratie

jun 2014 – sept 2014

Key-user logistiek in projectteam voor implementatie van Fujitsu Glovia G2. Extra focus ligt hierbij
op de forecasting vanuit ‘Factory Planning’.
Trainee ERP-integratie

sept 2013 – jun 2014

Verantwoordelijk voor het schrijven en testen van werkinstructies. Trainingen geven aan
eindgebruikers om draagvlak te creëren na live-gang.

METAGLAS – TIEL
Metaglas is gespecialiseerd in de ontwikkeling en het maken van gevelelementen zoals aluminium ramen en
deuren, balkonbeglazing en glasconstructies. Alle producten zijn volledig maatwerk. Het belangrijkste project
tijdens mijn stageperiode, was het produceren van de glazen kiosken voor station Utrecht Centraal.

Trainee procesoptimalisatie & voorraadbeheer

april 2012 – jun 2013

Het opstellen van een procesanalyse en proceshandboeken. Opsporen van bottlenecks en aan de
hand daarvan een verbeterplan opstellen. Ook heb ik onderzoek gedaan naar het toepassen van
een tweedimensionale ABC-analyse, om zo voorraadhandling kosten te reduceren.
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OPLEIDINGEN
2011 – 2018
(3 jaar sabbatical)

HBO Logistiek & Economie
Hogeschool Utrecht
Scriptie: Onderzoek naar toepassing van Big Data & Machine Learning t.b.v.
forecasting. Afgerond met een 7.0.

2014

HBO Minor Effectief Leiderschap: HRM voor Managers
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, te Nijmegen

2005 – 2011

HAVO: Economie & Maatschappij
Ichthus College te Veenendaal

VAARDIGHEDEN
Vreemde talen
Nederlands; moedertaal.
Engels;
niveau B2 aan de hand van Common European Framework of Reference.
Duits;
niveau A1 aan de hand van Common European Framework of Reference.
IT
Applicatie / tool:
Fujitsu Glovia G2
Oracle SQL/MySQL/Sybase
WinTree
SAP Crystal Reports / Fast Reports
SAP Business Objects
SAP Web-I & Universe Design
PHP (Laravel)
Python (Flask, SKLearn, Django)
HTML/CSS
LEMP-stack
Microsoft Dynamics NAV
Javascript (jQuery, React, Datatables)
Visual Basis
Qlikview

Niveau
Zeer ervaren
Zeer ervaren
Zeer ervaren
Zeer ervaren
Ervaren
Ervaren
Ervaren
Ervaren
Ervaren
Ervaren
Gemiddeld
Gemiddeld
Basis
Basis

PERSOONSGEGEVENS
Naam:
Pieter Christiaan (Patrick) van de Sluis
Adres:
De Hel 8
6668 LG, Randwijk (verhuizen een optie)
Mobiel:
0031 (0)6 20386459
E-mail:
patrick@vandesluis.com
Website:
patrickvandesluis.nl
LinkedIn:
linkedin.com/in/patrickvandesluis
Nationaliteit:
Nederlandse
Geboortedatum:
27 juli 1993 (25 jaar)
Rijbewijs:
AM, B & BE
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