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2017 – heden BAG-medewerker DATA-Kracht

: Peter
: 5 juni 1960

Opleidingen / cursussen

•
•

•

2019: BAG masterclass
2018: BAG 2.0. en Cursus BAG voor beleidsmakers
2018: Prince2
1989 – 1990 HBO Marketing en verkoop NIMA

Competenties
Zeer gedreven. Resultaat gedreven,
secuur, kritisch, oog voor detail, analytisch ingesteld.
Commerciële achtergrond, een continue focus op
kwaliteit, klanttevredenheid zonder het oog op
kosten te verliezen.
Zelfsturend, zelf reflecterend met de drive zelf en de
organisatie te verbeteren.

•
•
•

Peter is in staat om systemen en werkwijzen snel
eigen te maken.

Applicatiekennis
Muteren
Key2BAG
CGA
Verseon
Office
Key2belastingen
Way2Go

Raadplegen
Decos
Nedbrowser
Geoweb

2000 - 2017, Productieplanner PostNL
•

Peter is vertrouwend, behulpzaam en begripvol. Hij
geeft om andere mensen en zal dit doorgaans
tonen met steun, eerlijkheid en bezorgdheid. Peter
heeft een evenwichtige kijk op zaken en gaat niet
gebukt onder details. Peter voelt zicht
verantwoordelijk, geeft opvallende zaken door
zonder het heft in eigen hand te nemen. Peter is vrij
zelfverzekerd en consequent en laat zich niet snel
van de wijs brengen.

Kernkwaliteiten
Peter is loyaal, gezellig en vriendelijk. Hij is gedreven
zijn werk goed te doen en staat positief tegenover
feedback. Zijn levenservaring brengt rust mee en
continuïteit. Door zijn grote aanpassingsvermogen
past hij in elk team en is hij flexibel.

1

Verantwoordelijk voor dagelijkse productieplanning van 2 sorteercentra
Brieven. Verantwoordelijk voor weekplanning van alle 6 sorteercentra.

1998 – 2000 zakelijke diensten PostNL
•

Persoonsprofiel

Projectmedewerker m3 naar m2 in de gemeente ’s-Hertogenbosch.
BAG-beheerder Horst aan de Maas
- Uitvoeren van de dagelijkse BAG-beheer werkzaamheden
- afhandelen terugmeldingen
- Verwerken fotokartering in BAG en WOZ registratie
Adresvoorbereider gemeente ’s-Hertogenbosch
- Besluitvorming nummeraanduiding n.a.v. signaleringen van WOZ edewerkers
- Adresbesluiten n.a.v. aanvragen opstellen, verzenden en verwerken in
de BAG-registratie
- Het onderzoeken van nevenadressen en het opstellen van de besluiten
en intrekkingsbesluiten nummeraanduidingen
- Vaststellen van verblijfsobjectafbakening en bepalen
gebruiksoppervlaktes
- Opstellen ambtelijke verklaringen ten behoeven van het opvoeren en
afvoeren van verblijfsobjecten n.a.v het afbakeningsonderzoek
Verwerken fotokartering gemeente ‘s-Hertogenbosch
Verwerken fotokartering gemeente Heumen
Het beoordelen en verwerken van de mutaties die naar voren zijn
gekomen n.a.v. de mutatiesignalering in CGA (PinkRoccade)
Verwerken fotokartering gemeente Peel en Maas
- Het beoordelen en verwerken van de mutaties die naar voren zijn
gekomen n.a.v. de mutatiesignalering en verschillen BAG – BGT in
Key2BAG.
- Het aanmaken van brondocumenten
- Het maken van een algehele analyse over de kwaliteit van signalering

•
•

Teamleider klantenteams Key Accounts PostNl te Den Haag
Verantwoordelijk voor het functioneren van landelijke klantenteams.
Vast aanspreekpunt voor de klant voor alles in de totale productieketen.
Verantwoordelijk voor verkoop aan en onderhouden van klantcontacten
in regio ’s-Hertogenbosch

1995 – 1998 zakelijke diensten PostNL
•
•
•
•

Medewerker verkoop binnen- en buitendienst / Assistent manager
klantenservice PostNl te ’s-Hertogenbosch
Verantwoordelijk voor verkoop aan MKB en groot zakelijke klanten met
een omzet < € 250.000,00.
Dagelijkse ondersteuning manager klantenservice, eerste aanspreekpunt
voor binnendienst.
Verantwoordelijk voor verkoop aan en onderhouden van klantcontacten
in regio ’s-Hertogenbosch

