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Over mij Vertel iets over jezelf en jouw persoonlijke eigenschappen. 

Ik ben een breed geïnteresseerd en gemotiveerd persoon, die altijd naar de positieve kanten van een probleem kijkt. Problemen zijn mogelijkheden om 

nieuwe dingen te leren! Ik vind het prettig als een oplossing voor andere mensen een meerwaarde heeft. Ik werk graag samen, hoewel ik me soms erger aan 

vermijdbare slordigheden van anderen. Ik ben zelf vrij precies. 

Interesses en hobby’s …………….. 

Expertise Vertel in welk domein(en) jouw expertise ligt en óf en zo ja, hoe peers hierover contact kunnen opnemen. 

Ik ben van oorsprong chemist, tegenwoordig gespecialiseerd in bacteriën en zwembadreiniging (preventie en bestrijding), maar ik heb ook ervaring in de 

logistiek. Daarnaast heb ik pedagogische kennis en ervaring als trainer. Voor vragen, zie contactinformatie. 

Leer-en werkervaring Beschrijf kort je eerdere leer- en werkervaring. 

Ik werk nu als chemisch ingenieur in de zwembadreiniging. Ik werk hier nu 5 jaar, daarvoor heb ik 10 jaar als chemisch  procesontwerper bij DSM 

gewerkt. Ik heb een MSc in Chemische Technologie in Twente, met een specialisatie in logistiek.  

Verwachtingen van en motivatie voor deelname aan het leernetwerk Geef inzicht in jouw verwachtingen en motivatie voor deelname aan dit netwerk en 

de verwachtingen die je van anderen in het netwerk hebt.. 

Ik hoop te leren wat het vak van watermanager bij een waterleidingsbedrijf op dit moment inhoudt en wat ik moet bijleren om aan het profiel te voldoen. Na 

een aantal jaar van specialisatie, wil ik mijn chemische kennis weer wat meer verbreden. Daarbij hoort ook een update op het gebied van methoden die 

sinds de afronding van mijn studie ontwikkeld zijn. 

Verwachte persoonlijke bijdrage aan het netwerk Beschrijf hoe je zelf aan dit netwerk denkt bij te dragen (bijv. door middel van welke activiteiten, 

initiatieven, contacten en overige expertise). 

Deelnemers die meer willen weten over de chemische kant van zwembadreiniging kunnen contact met mij opnemen. Daarnaast kan ik bijdragen door het 

stellen van vragen op het terrein van watermanagement, en soms, door het geven van antwoorden rond bacteriën en bestrijdingsmiddelen. 

Bijdrage tot nu toe Overzicht van jouw concrete bijdrage aan het netwerk. 

Toekomstplannen  

Suggesties en ideeën voor dit netwerk  








