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faciliterend en verbindend. Krijgt zaken gedaan!    

Bert (Hubertus Willem) Anneveldt 

27 maart 1962, Amsterdam 

 Buitenlust 67, 1111 JL Diemen 

 020 – 6 982 582 en 06 – 51 44 89 46 

bert.anneveldt@hotmail.com 

https://www.linkedin.com/in/anneveldt/nl en https://bertanneveldt.wordpress.com/ 
    

 Resultaat realiseren, processen en efficiency verbeteren, teams en mensen ontwikkelen,  

kosten verlagen én gelijktijdig klant- en medewerkerstevredenheid verhogen. 

        

Ik bied zowel operationele-, management en commerciële ervaring als breed bedrijfskundig  

inzicht, veel ervaring met leidinggegeven aan multidisciplinaire operationele- en commerciële 

teams en het vormgeven en succesvol invulling geven aan nieuwe afdelingen en verandertrajecten.   

 

 Verder ben ik een logistieke procesdenker (: European master Logistician en Lean Six Sigma  

BlackBelt) en een natuurlijke people manager die de groei van anderen faciliteert, verbinder  

en relatiemanager, leider én teamspeler. 

 

Daadkrachtig en natuurlijk leiderschap. Richting geven, draagvlak creëren, inspireren en  

motiveren, faciliteren en coachen staan daarbij centraal. Ik ben zichtbaar in de organisatie, enorm  

betrokken, toegankelijk, participerend en communicatief vaardig op alle niveaus en overtuigend.  

Sterk in vertalen van beleid naar operationele plannen, processen, acties en behalen van resultaat. 

   

 Ondernemend. Focus op continue verbetering, ervaring met verandertrajecten en groei.  

Nieuwe ideeën, coaching van mensen, bouwen aan teams / relaties en het optimaal inrichten en gericht  

verbeteren van processen voor wat betreft kwaliteit, doorlooptijd, kosten en SHE door o.a. gebruik  

te maken van Lean technieken en aanpak, ‘omdenken’, effectief teamwerk en projectmanagement.  

Dagelijks, met een trekkersrol, in kleine en grote stappen. Het kan altijd beter!  

                 

Mijn DNA. Gedreven en initiatiefrijk, energiek en hands-on, analytisch en conceptueel. 

Ik maak mij zaken snel eigen en heb een technische affiniteit, combineer denken en doen,  

heb een open mind en een kritische blik. Ik houd rust en overzicht in alle omstandigheden.  

Daarbij sta ik voor mijn zaak en team. Ik krijg vertrouwen, mensen mee en zaken gedaan! 

    

   

 2017 – heden Horecavo BV (Horeca groothandel ~50 medewerkers, ~25 miljoen €)  

Assortiment waaronder dagvers: brood en banket, vlees en vis, groente en fruit 

   Bedrijfsadviseur directeur / eigenaar (2
de

 generatie) m.b.t. bedrijfsvoering en  

strategie. Manager Logistiek  en KAM. MT-lid. 
 

  Eindverantwoordelijk voor logistiek (: ~35 medewerkers, magazijnen, koel-  

en vrieshuis, eigen wagenpark met 15 vrachtwagens en eigen chauffeurs),  

Inkoop, KAM (waaronder ISO, HACCP) en  bedrijfslocatie/-panden. 
  

   Succesvolle implementatie ERP-pakket (MS Navision) en voice picking,  

traject m.b.t. nieuwe locatie gestart (: besluitvorming afgerond, specificatie/lay-out  

locatie/pand afgerond, bouwbegroting afgerond, financiering besproken met bank.  

Nu op zoek naar locatie.), traject van aanbesteding doorlopen en succesvol afgesloten 

 

    

 
Profiel

 
Functies

 

 
NAW

          

met een 5-jarig leveringsovereenkomst voor een keten met 50 verkooppunten (een 

uniek resultaat voor Horecavo BV). 

mailto:bert.anneveldt@hotmail.com?subject=Contact%20naar%20aanleiding%20van%20uw%20CV
https://www.linkedin.com/in/anneveldt/nl
https://bertanneveldt.wordpress.com/


 

 
 
 

 
pagina 2 van 3 

 

 

  

 

CV - Bert Anneveldt 
Proces- en mensgericht | Resultaat gedreven met een klantgerichte en integrale aanpak | Krijgt zaken gedaan! 

faciliterend en verbindend. Krijgt zaken gedaan!  2015 – 2016  Interim opdrachten in MKB/maakindustrie (verpakkingsindustrie en bouwsector)   
   

 Floramedia (voormalig familiebedrijf/voormalige werkgever, ~400 medewerkers)   

Asda-project, inclusief pre-audit en Factory Capability and Capacity Audit, ethical  

standards and quality audit, processen ingericht, geactualiseerd en geaccrediteerd. 

   

 Interieur- en tentoonstellingsbouw (privé onderneming in Zaanstreek, ~40 medew.) 

Hoofdzakelijk gericht op de afhandeling van claim die continuïteit van bedrijf bedreigde. 

   

                             2011 – 2014 Floramedia BV (Westzaan, verpakkingen, ~300 medewerkers, HAL Investments) 

    

                             2012 – 2014  Manager Operations Europe (totaal ~100 medewerkers), MT-lid  
   

Eindverantwoordelijk voor klantordergestuurd productiebedrijf, inclusief productie- 

planning, ordermanagement, logistiek en externe afwerkers. Direct leidinggegeven  

aan 6 managers en indirect aan ca. 100 medewerkers.  
    

Na reorganisaties effectieve organisatie opgebouwd. Productiviteit tot 30% verhoogd,  

kosten verlaagd, processen gecertificeerd, doorlooptijd voor significant volume  

gehalveerd, flexibiliteit en leveringsbetrouwbaarheid vergroot. Klant- en 

medewerkerstevredenheid sterk vergroot. 

 

Vertrek a.g.v. organisatorische samenvoeging van productie- en verkoopbedrijf onder  

druk van bedrijfseconomische omstandigheden van de groep waartoe Floramedia behoort.      
        

 2011 – 2012 Manager Customer Service en DTP (totaal ~20 medewerkers), MT-lid productiebedrijf 

  aangesteld als opvolger van de operationeel directeur van het productiebedrijf 

(IT-)Processen, systeemgebruik en interne processen sterk verbeterd. Planmatige  

aanpak, vervangbaarheid en faalkosten reductie gerealiseerd. Begeleiding en  

uitvoeringvervreemding van één van de bedrijfsactiviteiten van het productiebedrijf  

waarbij ~70 medewerkers betrokken waren.      

   

 2009 – 2011 Geconfronteerd met een ernstig ziek familielid heb ik samen met mijn vrouw bewust 

gekozen om palliatieve zorg te combineren met opleiding en de voorbereiding opstart  

eigen onderneming. Financieel kon ik mij dat goed permitteren. Voor de opstart ben  

ik benaderd door HAL Investments in leiding te geven aan een productiebedrijf.  

Deze uitdaging geaccepteerd. 

     

  2007 – 2009 Zwapak BV (MKB groothandel, verpakkingen, ~130 medewerkers, ~40 miljoen €) 

    Commercieel directeur / Business Manager, MT-lid  
              

 Eindverantwoordelijk voor alle commerciële activiteiten, hoofdzakelijk in EU. 

Medeverantwoordelijk voor bedrijfsbreed orde op zaken stellen in turbulente tijden.  

Leidinggegeven aan 6 managers: 4 verkoopteamleiders (NL, UK, FR, DE), inkoop  

en logistiek (eigen magazijn en transport).  
   

Verstoorde klant- en leveranciersrelaties hersteld, processen verbeterd dat geleid  

heeft tot structurele en substantiële voorraadreductie (~30%) en –actualisering  

d.m.v. beter plannings- en bestelproces, effectievere interne afstemming,  

afspraken met klanten en leveranciers. Betrokken bij de opstart van het  

ERP-systeem MS Navision en de aansturing van de consultant.  
   

    Vertrek als gevolg van fusie met branchegenoot, Dillewijn BV. 

 

 

 

 

    

http://www.floramedia.com/netherlands/
http://www.dillewijnzwapak.nl/
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    2005 – 2007  Salt (Specialties) BV (verpakkingsbedrijf food), Procurement Manager, MT/BT-lid 

 Afsplitsing van Salt BV gezien voorgenomen desinvestering door Akzo Nobel.  
   

Inkoopwaarde >40 miljoen €. Structurele kostenbesparing (>20%) en kwaliteits- 

verbetering gerealiseerd. Effectieve en geaccepteerde inkoop organisatie opgezet  

in NL, Denemarken en Zweden. Cultuurverandering in gang gezet, nieuwe  

producten ontwikkeld in samenwerking met externe partijen.  
   

Vertrek omdat voorgenomen desinvestering niet gerealiseerd is, en daarmee werd  

Salt Specialties een onderdeel van Akzo Nobel Functional Chemicals. Bewust  

gekozen voor het voorzetten van mijn carrière in het dynamischere MKB.  
   

  2004 – 2005  Salt BV (food/feed/chemie), Purchaser logistics / Transport Management      

    Inkoop van alle benodigde logistieke dienstverlening (: handling, opslag en transport). 
     

Significante kostenreductie, kwaliteitsverbetering (OTIF) en beheerst proces opgeleverd.  

Interne en externe waardering voor opgebouwd kenniscentrum en haar dienstverlening. 

Verbeterde afstemming tussen verkoop, productie en dienstverleners. 
     

   1994 – 2004 Base Chemicals BV (chemie), 

Manager Sales Offices & Distribution en Commercial Manager, MT-lid  

Aansturing van verkoop binnen-/buitendienst, technische service, secretariaat 
   

Substantiële groei (>20% per jaar) in een aantal EU-landen bij bestaande en nieuwe  

klanten, creëren van onderscheidend vermogen op basis van product kwaliteit en  

(technische) service en het ontwikkelen van relaties. Management (80%: product- 

management, verkoopkantoren en agenten ) en eigen verkoopactiviteiten (20%).  
   

   1988 – 1994  Chemicals BV (chemie), Export manager  
  

Significante omzet groei en resultaat verbetering (beide >20%) door het creëren van  

onderscheidend vermogen, realiseren van een merk en door het bouwen van relaties. 

Samenwerking met lokale verkoopkantoren en agenten. 
    

 1980 – 1988  Chemicals BV (chemie), Verkoopbinnendienst medewerker 

  Opzetten en implementeren van planningssysteem voor 5 tot 15 locaties.  
   

 Certified GreenBelt en BlackBelt in Lean Six Sigma (procesoptimalisatie)   

 European master Logistician (EMLog), postacademische master opleiding   

 Scriptie: Study on inbound logistics at Albemarle Catalysts, Amsterdam, NL 

 NIMA-A en NIMA-B (marketing)  

 IVEX (brede logistieke opleiding) op mbo-niveau 

 HAVO (wiskunde, natuurkunde, scheikunde, Nederlands, Engels en Duits)    

 Interne auditor, geïntegreerde Kwaliteits-, Arbo- en Milieuaudit vanuit risico benadering  

PRO EDUCATION in samenwerking met Hogeschool van Amsterdam  

 Interne kwaliteitsauditing: Q-tips in samenwerking in met Akzo Nobel Chemicals    

 Leadership Development Program: Ashridge Management College, UK   

 Management program II: Schouten en Nelissen & Akzo Nobel opleidingen   

 Management program I: KPMG Management Consulting & Akzo Nobel 

 

 
Opleiding

 MS-office programma’s  

 ERP-pakketten zoals: CERM, SAP (BW), Navision 

 CRM: Copernica software, fundamental user 

  Nederlands (moedertaal)  

  Engels uitstekend 

  Duits uitstekend  

Wat anderen over mij schrijven kunt u lezen op mijn LinkedIn profielpagina.  

 
Talen

 
Computer

 

 

Training

https://www.akzonobel.com/saltspecialties/nl/
https://www.akzonobel.com/salt/
http://www.elalog.eu/sites/default/files/downloadables/ELAQF_Qualification_Standards_2014.pdf
https://www.linkedin.com/in/anneveldt/?locale=nl_NL

