Michiel van Kerkhoff
Logistiek manager en business consultant met grote passie
voor het optimaliseren van processen en serviceniveaus.
Profiel
Ervaring als direct verantwoordelijke en business consultant met aandacht voor het optimaliseren van de supply chain en het
motiveren van mensen. Sterke punten als analytisch vermogen, creativiteit, initiatief, plannen en leidinggeven stellen mij in staat om
gewenste doelen te bereiken.

Samenvatting
Ik richt mij op het optimaliseren van de supply chain door goede strategische-, financiële- en operationele planning. Door mijn
ervaring en persoonlijke kwaliteiten voeg ik waarde toe door concrete verbeteringen.

Ervaring
2019 - heden:

Bedrijfsadviezen en mediation, Dinkel Advies, Ootmarsum.
• Aandacht voor het verbeteren van organisaties, persoonlijke interacties, processen en resultaten.

2005 - 2019:

Eigenaar, adviseur en interim logistiek manager, Adventive Consulting, Santiago, Chili.
Vertegenwoordigen van Slimstock Slim4 voorraadbeheer en Every Angle business intelligence software.
• Planning, verkoopprognoses, inkoop, voorraadbeheer, distributie, financiën, S&OP en management informatie.
• Industrieën: automobiel, chemisch, consumptiegoederen, onderdelen, productie, retail.
• Samenwerken met eigenaren, financiën, marketing, planning, inkoop, productie, verkoop en logistiek.
• Verrichten van klantenstudies, ROI, implementaties, data analyses, opstellen van KPI’s en aanbevelingen.
• Project management, vereisten, interfaces, trainingen, configuratie en begeleiden van gebruikers.
• Interactie met ERP’s: SAP R3, SAP Business One, JD Edwards en eigen systemen.
• Verbeteren van effectiviteit, efficiency, product beschikbaarheid en voorraden.

2000 - 2005:

Logistiek Manager, ABCDin, Santiago.
Retailbedrijf met 150 winkels, voornamelijk actief in elektrische en huishoudelijke artikelen.
• Leiding geven aan 70 personen op het distributiecentrum en 230 logistieke medewerkers in de winkels.
• Optimaliseren van strategische-, financiële- en operationele planning, processen, systemen, productiviteit,
verkoopprognoses, operationele inkoop, voorraden, magazijnbeheer, e-commerce, distributie, transport,
retouren, technische dienst, serviceniveaus, statistieken, KPI´s en managementinformatie.
• Ontwikkelen van medewerkers door delegeren, ondersteunen, motiveren en trainen.
• Optimaliseren van transporttarieven, type vrachtwagens, routes en frequenties.
• Plannen en uitbreiden van distributiecentrum, infrastructuur en personeelsbestand.
• Verhogen van omzet door optimaliseren van productportfolio en grotere beschikbaarheid.
• Besparen van 500.000 euro per jaar, door hogere volumes te verwerken tegen lagere eenheid kosten.

1994 - 2000:

Directeur en mede-eigenaar, Mekano Consulting, Santiago.
Respectievelijk project-, pre sales- en sales manager.
• Commercialiseren en implementeren van ERP JD Edwards, Add-Ons en Business Intelligence.
• Leiding geven aan 2 tot 7 consultants en projectteams tot 20 personen.
• Onderkennen van verschillende industrieën, processen en culturen.
• Herkennen van kansen, ontwerpen van oplossingen en doorvoeren van verbeteringen.
• Ontwerpen van trainingen: project management, methodologieën, teamwork en leiderschap.
• Inrichten JD Edwards: bedrijfsonderdelen, structuren, processen, activiteiten, classificaties, prijzen,
hiërarchieën, boekhoudkundige instructies, lokalisaties, speciale klant vereisten, rapporten.
• Verbeteren van processen bij o.a. Cargill, Coca-Cola, Merck, Sharp & Dohme, Shell en Sika.

1988 - 1994:

Logistiek Manager, Unilever, Santiago.
Leiding geven aan 50 personen bij de voedsel divisie.
• Opstellen en beheren van begroting en planning.
• Ontwikkelen van statistieken, KPI´s, controles en management informatie.
• Vaststellen van transporttarieven.
• Optimaliseren van verkooporders, voorraden, processen, systemen, distributie en transport.
• Inrichten van een nieuw distributiecentrum en herinrichten van depots.
• Bereiken van hoge serviceniveaus tegen lagere kosten.
• Ontwerpen van een logistiek systeem voor Unilever bedrijven in Latijns Amerika.

1987 - 1988:

Verkoopleider, Tel International, Ootmarsum, Nederland.
Importeur en groothandel van huishoudelijke artikelen.

1985 - 1987:

Dienstplichtig officier, Koninklijke Landmacht, Amersfoort, Den Haag, Nederland.
Pelotonscommandant bij de Cavalerie en medewerker operatiën op de Landmachtstaf.
• Ontwikkelen van planningsvaardigheden, samenwerking en doorzettingsvermogen.

1980 - 1985:

Uitzendkracht, ASA Uitzendbureau, Groningen, Nederland.
• Diverse uitzendopdrachten in administratie, bouw, logistiek en productie.

Opleiding
Mediation, Match-It, Doorn.
Master of Business Administration, Institute For Executive Development, Santiago, Madrid.
Financieel Beheer, Universiteit Católica, Santiago.
Bedrijfs Administratie, Universiteit Adolfo Ibáñez, Santiago, Chili.
Middle Management, Instituut voor Sociale Wetenschappen, Amsterdam.
Rechten, Rijksuniversiteit Groningen.

Seminars en trainingen
Every Angle, concepten, trainingen en commerciële bijeenkomsten, Gouda.
Slimstock Slim4, zomer en winter weken, Spanje en Zwitserland.
Slimstock Slim4, commerciële en functionele trainingen, Deventer.
Logistiek Beheer, Kamer van Koophandel, Santiago.
Effectief leiderschap, Colegio Calasanz, Santiago.
Business Value Selling, JD Edwards, USA.
Onderhandelingen en presentatietechnieken, JD Edwards, Buenos Aires.
Train the trainer, JD Edwards, Lima.
Projectbeheer en ERP implementaties, JD Edwards, USA.
ERP modules: inkoop, crediteuren, voorraadbeheer, productie, verkoop, prijzen, debiteuren, financiën, JD Edwards, USA.
Advanced Negotiation, Berkeley University, Santiago.
Verkoop Training, IBM, Santiago.
Software (ERP) QAD, Sao Paolo.
Effectieve interpersoonlijke relaties, Dale Carnegie, Santiago.
Human Relations, Dale Carnegie, Santiago.
Total Quality, Unilever, Santiago.
Internationaal Marketing, Unilever, Santiago.

Talen
Nederlands:
Engels:
Spaans:
Duits:
Frans:

Software

Moedertaal
Gevorderd
Gevorderd
Redelijk
Basis

Microsoft Office:
ERP:
Database:
Voorraadbeheer:
Business Intelligence:
Ontwerpen:

Excel, PowerPoint, Word
JD Edwards, SAP
Microsoft Access, SQL
Slimstock Slim4
Every Angle
AutoCad, Sketchup

Nevenactiviteiten
Beheerder LinkedIn groep S&OP Chile.
Oprichter en penningmeester Nederlandse school in Chili.
Voorzitter schoolraad Colegio Calasanz.
Penningmeester Nederlandse vereniging in Chili.

Interesses
Geschiedenis, fotograferen, voetbal, tennis, zeilen, wandelen, lezen, huizen ontwerpen en bouwen.

Persoonlijke gegevens
Nationaliteit:
Geboorteplaats:
Geboortedatum:

Nederlander
Zeist
19/10/1960

Woonplaats:
Telefoon:
Mail:

Ootmarsum
+316 1565 5390
mvankerkhoff@gmail.com

LinkedIn profiel
https://www.linkedin.com/in/michiel-van-kerkhoff-logistiek-manager-optimaliseren-processen-en-serviceniveaus/?locale=nl_NL

