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Als manager en mens ben ik breed inzetbaar, met oog voor details en met de nadruk op 
samenwerken. Ik ben in staat om onder tijdsdruk en complexe omstandigheden goed te presteren. 

Ik ben een harde werker, die anderen weet te inspireren en aan te zetten tot meer; 
meer eigen ontwikkeling, meer eigen initiatief en meer meedenken. 

Ik hou van een werkomgeving, waarin veranderingen en met name verbeteringen centraal staan, 
zowel projectmatig als in een continu proces. Ik streef naar samenwerking op alle niveaus, waarbij 
een optimaal resultaat voor alle partijen een belangrijk aspect vormt. 

 
Ervaring met planning op zowel logistiek als financieel gebied (ANWB Alarmcentrale, diverse grote 
taxibedrijven en ambulancecentrale Haaglanden), nationaal en internationaal handels- en 
onderhandelingservaring. 
Goede taalbeheersing Nederlands, Engels, Duits en in mindere mate Frans. 
Bekend met de meeste ICT systemen en programma’s. 
 
Opgeleid  

        

       Loopbaanoverzicht 
Onderstaande overzicht geeft een beeld van de loopbaanontwikkeling via functies en 
werkzaamheden. 

 

TRODZ  

Vanaf 01-01-2013 als freelancer via TRODZ inzetbaar voor derden met als focus auditing, 
management , coaching, veiligheidskunde en opleiding/training. 

 

Naam De Jong 

Voornaam Peter 
Adres Fazant 23 

3299 BS Maasdam 
 
 
 
 

Telefoon 06 – 51079222 
 

E-mail adres info@trodz.nl 
 

Bedrijfsnaam Trodz 

www.trodz.nl 

Geboorteplaats Schoonhoven 

Burgerlijke staat samenwonend 
2 kinderen 

 

mailto:info@trodz.nl
http://www.trodz.nl/
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Huidige werkzaamheden:  Adviseur kwaliteitssystemen i samenwerking met  D3i.nl 
      Opzet ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, VCA en Duurzame     

                                                                      Inzetbaarheidsproject(en) (www.d3i.nl) 
 
Veiligheidskunde 
Uitvoeren RI&E, Plan van Aanpak bij diverse bedrijven , eventueel 
inclusief uitvoeren maatregelen vanuit Trodz (www.trodz.nl) 
 
Auditor  
Inzet voor beoordeling kwaliteitssysteem van de Federatie Landbouw en   
Zorg, betreft Zorgboerderijen (www.landbouwenzorg.nl) 
Interne auditing bij bedrijven 
 
Management Advisering 
Advisering bedrijven bij management vraagstukken  
 
Opleider/docent 
Opleiden zeekapiteins/stuurlieden voor medische diagnosestelling en   
behandeling via Emergency Control Maritieme Opleiding. 
(www.ecmt.nl) 
 
Projectmanager en Safety Manager  
Administratie en ondersteuning van Goodlift Marine Projects BV en    
Goodlift NL Consultancy bij inbouw scheepsliften in een 2-tal projecten in   
Spanje (Ferrol en Cadiz) voor de de Marine van Saoedi Arabië en Australië. 
(www.goodlift.nl) 

 
    Summary werkervaring voor 2013: 

 

CIZ  Centrum Indicatiestelling Zorg 
Rotterdam (maart 2011 tot 31 december 2012) 

 

Duurzaam Adviseren / D3i 
2009 - heden 

• Freelance bijdragen aan beleid en ontwikkeling nieuw bedrijf Duurzaam Adviseren 

• Beleidsontwikkeling in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 
• Klankbord voor ondernemers binnen Duurzaam Adviseren, ontwikkelen 

materiaal. 

Manager Repatriering en First Responder Service AmbuCare / AmbuMedical 
Bergen op Zoom (september 2008-september 2009) 

Hoofd CPA (Centrale Post Ambulancevervoer) Haaglanden 
Den Haag (april 2006 / augustus 2008) 

 

Hoofd Zorg en Welzijnsvervoer bij Verenigd Ziekenvervoer Amsterdam 
(april 2001 / maart 2006) 

Manager Bornkamp Zorgvervoer Rotterdam 
(1998-2001) 

http://www.trodz.nl/
http://www.landbouwenzorg.nl/
http://www.ecmt.nl/
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Hulpverlener bij de ANWB Alarmcentrale 
(1987-1993) 

 

Verpleegkundige werkzaamheden tijdens inservice-opleiding voor A- en B- Verpleegkunde 

(1976-1980 en 1980-1983) 

 
Opleidingen,seminars en trainingen 
Onderstaande overzicht geeft een beeld van de loopbaanontwikkeling via training en /of opleiding. 
 
                                          Diverse trainingen en seminars inzake gevaarlijke stoffen, mensenwerk, stress  

en werk en de Veiligheidsladder. 
 

Diverse trainingen en opleidingen in relatie met gevaarlijke stoffen opslag en 
transport (2015 , 2016, 2017 en 2018) 
 
Diverse trainingen Milieubarometer van de Stichting Stimular (2016-2017-
2018) 

 

Middelbare Veiligheidskunde 
(diploma) Oktober 2013 – juni 2014. 

 
VCA-Vol voor leidinggevenden (diploma) 
Mei 2013 via Improcon Gorinchem 

 
Opleiding/training Lead auditor ISO 9001 (diploma) 
EBN Campus / De Baronije Nieuwegein (2012) 

 
Leiderschaps Versterkend Programma (CIZ 2011-2012) 
6 daagse training o.l.v. de ST-groep 

 
Training Medisch voorbehouden handelingen ambulance (2009) Interne auditor training (2008) via D3i 

Rijopleiding Nederlands Ambulance Instituut (hoge snelheid en 
sliptraining) 2007 (diploma) 

Diverse trainingen op het gebied van software/automatisering 
t.b.v. taxiprogramma’s  (2002 / 2004) 

Diverse interne en externe (Krauthammer) middel en 
hogere managementopleidingen van 1993 tot 1998 
(ANWB) 
Opleidingen tot Technisch Specialist op gebied personenauto, motoren, 
caravans en aanhangers t.b.v. telefonisch diagnosestelling en technische 
hulpverlening (1988 – 1993) 

Middel Management voor non-profit 
IBW-opleiding 
Diploma 1985 

Verpleegkunde B 
Deltaziekenhuis Poortugaal / Rotterdam 
Diploma 1982 

Verpleegkunde A 
Bergwegziekenhuis Rotterdam 
Diploma 1980 

VWO/Atheneum a 
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Rijksscholengemeenschap Gouda 
Diploma 1976 

 


