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Creëren en verwezenlijken van overtuigende inkoopstrategieën  

Doorvoeren van verbeteringen in fabricage processen en toeleveringen 

Ruime ervaring in alle aspecten voor het beheren van langdurige zakelijke 

relaties met externe partijen 

Brede technische achtergrond 

 

 

Sterke resultaatgerichte loyaliteit 

Focus op continu optimaliseren en verbeteren 

Gepassioneerd en doelgericht voor het bereiken van wezenlijke doorbraken 

Inspirerend om het beste uit mensen en werk te halen 

Gewend om vlot en onderscheidend aan te passen bij snelle veranderingen 

 

 

Juli 2012-nu Zelfstandig ondernemer op het gebied van decentrale energie systemen en oplossingen 

2008 Philips Lighting BV, Global purchasing manager voor intelligente lichtsystemen 

2000 Strategische inkoopmanager voor uitbesteding elektronica 

1997 Inkoopmanager voor niet Product gerelateerde artikelen en diensten 

1984 Verschillende functies in productontwikkeling en fabricage 

 

 

1997-98 International Purchasing Training IPTCP at CIPS, UK 

1990-92 Applicatie Kursus Bedrijfsorganisatie, PHBO Eindhoven 

1980-84 B.Sc. Werktuigbouwkunde, IHBO Vlissingen  

 

51 jaar, getrouwd, 3 kinderen 

Hobby’s: Technologie in het algemeen, mijn cabriolet, reizen en cultuur 

Talen: Nederlands (van geboorte), Engels en Duits 

Profiel Mijn persoonlijke gegevens 

Mijn kernkwaliteiten 

Jaap Pannekoek 
Van Rappardstraat 38 
5344 KB Oss 
 

telefoon   06 1216 6796 
email       pannekoek.jh@gmail.com  
 

    

Mijn sterke punten en drijfveren 

Mijn werkervaring 

Mijn meest belangrijkste opleidingen 

Algemene informatie 

http://www.linkedin.com/pub/jaap-pannekoek/4/824/778
https://twitter.com/jaappannekoek
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 Vanaf juli 2012: Zelfstandig ondernemer op het gebied van decentrale energie systemen.  

Betrokken bij het opzetten en implementeren van oplossingen voor het besparen of 

produceren van energie door de gebruiker. 

Ambassadeur en evangelist in de transitie van energieopwekking en gebruik waarbij 

autonomie en beslissingen bij de gebruiker komen te liggen (bereiken van ‘prosumer’ 

status). Faciliterend voor de gebruikers bij de overgang van energie opgewekt door 

fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen zoals zon, wind, biogas en 

geothermische warmte. 

 September 2011 tot juni 2012: Purchasing Excellence Manager.  

Verantwoordelijk voor het definiëren en invoeren van strategische bedrijfstransformaties 

op maakbaarheidaspecten gecombineerd met sourcing vraagstukken. 

Typische projectvoorbeelden zijn de keuze van de juiste business (maak)modellen voor 

producten en services, inclusief keuze en tot aangaan van de meest optimale partner 

relaties in de waardeketen. Dit voor- en in de gedefinieerde regio’s en eindmarkten.  

Bovenstaande in een omgeving die gekenmerkt wordt door LED-ificatie, een technologie 

transformatie die op dit moment de totale licht industrie aan het omvormen is, inclusief 

de verdeling in de waardeketen en business modellering.   

 Januari 2009 tot september 2011: Purchasing Manager at GBU Controls.  

Verantwoordelijk in deze nieuw gecreëerde wereldwijde unit voor het definieren en 

implementeren van een sourcing strategie voor intelligente licht systemen. (Deze global 

business unit is ontstaan begin 2009 uit verschillende alreeds bestaande groepen 

binnen Philips alsmede aangevuld met enkele eerdere aquisities.) 

De uitdaging in deze functie was het optimaliseren van bestaand leveranciers bestand 

naar een omgeving met leveranciers die een snelle geprojecteerde groei kunnen volgen 

in de voor Philips Lighting nieuw ingeslagen richting van systeemoplossingen met 

bijbehorende services.  

Inkoopwaarde was in de ordegrootte van 75 Miljoen Euro in 2010 met meer dan 400 

leveranciers wereldwijd. Een snelle toename van deze inkoopwaarde richting 200 Miljoen 

Euro was voorzien. 

Verantwoordelijk in een matrix omgeving voor het leidinggeven en coachen van een 

inkoop groep van meer dan 25 personen wereldwijd met verschillende achtergronden en 

culturen. 

Detail loopbaan overzicht 
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Onderdeel van de verantwoordelijkheid was ook inkoopsupport te verlenen aan alle 

innovatie projecten. Voor 2011 bedroeg dit ordegrootte 35 Miljoen Euro, verdeeld over 

meer dan 100 projecten in 7 wereldwijde locaties op alle continenten.  

Intensief betrokken bij fusies en overnames van andere bedrijven. (M&A). 

Verantwoordelijk in dit proces voor due dilligence, en bij succesvolle overnames, 

integratie van deelgebied orderrealisatie (inkoop, logistiek, productie inclusief 

kwaliteitsborging). In totaal 3 succesvolle overnames begeleidt, te weten:   

- Dynalite, Sydney, Australie – overgenomen door Philips Lighting in maart 2009 

- Teletrol, Manchester, VS – overgenomen door Philips Lighting in juli 2009 

- Amplight, Denemarken – business overgenomen door Philips Lighting in juli 

2010 

Naast genoemde functie elementen ook teamlid van diverse sector Lighting commodity 

teams (CT), o.a. EMS/ODM en BFR (Buy for Resale of doorverkoop onder eigen label). 

 Juli 2008 tot december 2008: Outsourcing Manager voor BG Lamps, GTD CLS  

Verantwoordelijk voor het opzetten van een netwerk van partners in een ‘open 

innovatie’ model.  

Doel was het ontwikkelen tot en met in productie brengen van nieuwe innovatieve 

lichtoplossingen in nauwe samenwerking met diverse externe partijen.  

Voorbeelden hiervan zijn o.a. Living Colors en Living Ambiance.  

note: Deze afdeling is begin 2009  samengevoegd met andere afdelingen tot 

Global Business Unit Controls. 

 Augustus 2000 tot juni 2008: Strategic Purchasing Manager Outsourcing,  

Kernelement in deze functie was het complementeren van de productportfolio voor de 

wereldwijde business groep Lighting Electronics inclusief de benodigde serviceniveaus. 

Focus lag op nieuwe technologieën, uitbesteden van productontwikkeling en productie 

voor elektronische lichtregelsystemen en fotovoltaische (PV) zonnecollector systeem 

componenten. 

Team leider van een ‘global supply base team’ met deelname van verschillende 

disciplines zoals inkoop, engineering, ontwikkeling en kwaliteit aanwezig op de 

verschillende continenten en locaties van Lighting Electronics.  

(Potentiële) leveranciers waren gevestigd in west, centraal en oost Europa, Midden 

Oosten, Azië en beide Amerikaanse continenten. 
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 Mei 1997 tot december 2000 als initial buyer Non Product Related (NPR).  

Verantwoordelijk in de vestiging van Philips Lighting te Oss, voor de organisatie en alle 

inkopen die niet direct product gerelateerd waren. (zgn. NonBOM of NPR artikelen) 

Direct aansturen en leiding geven aan een groep bestaande uit 3 personen.  

Implementie manager begin 2000 voor het Ariba e-procurement systeem in de plant 

Oss. 

Tevens verantwoordelijk voor selectie en standaardisering van machines en leveranciers 

in de wereldwijde fabrieken van de business groep. Dit gebaseerd op optimalisatie 

integrale kosten (TCO, Total Costs of Ownership).  

In deze verantwoordelijkheid het aansturen van ‘partner working groups’ met de 

belangrijkste machine leveranciers. Aanzienlijke besparingen bereikt o.a. in 

kostenreductie voor het verbruik van reserveonderdelen (lokaal OCOO project met meer 

dan 30% lagere kosten gemeten over meerdere jaren.)  

 Medio 1995 to mei 1997 als project leider mechanisatie handmatige assemblage electronica 

producten  

Kernelement in deze functie was de economische haalbaarheid aan te tonen van diverse 

potentiële technische oplossingen die op dat moment op de markt beschikbaar waren.   

Teamlid van diverse ‘supplier partner teams’ voor elektronische componenten.  

Het doel is bereikt in nauwe samenwerking met diverse machine- en component 

leveranciers, resulterend in een aanzienlijke kostenbesparing op directe en indirecte 

kosten van meer dan 50%.  

Uiteindelijk zijn benodigde machines voor deze mechanisatie geïnstalleerd in alle 

fabrieken van de global Business Group zoals in Nederland, Polen, Mexico, China en 

Brazilië  

 1991 tot medio 1995 als groepsleider van ‘factory engineering’ afdeling  

Verantwoordelijk voor het opstarten en in stand houden van productie processen in de 

fabricageafdeling. Dit omvatte o.a. verschillende processen en technologieën, inclusief 

kapitaalsinvesteringen (CAPEX), aanlopen, instandhouding en procescontroles, evenals 

de totale fabriekslay-out en werkplekinrichtingen.  

Aansturen en leidinggeven aan een groep van in totaal gemiddeld 7 vaste medewerkers, 

aangevuld van tijd tot tijd met tijdelijk personeel (inhuurkrachten). 
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 Medio 1989 tot begin 1991 als technisch assistent   

Verantwoordelijk voor de aanloop en op de gewenste productieniveaus brengen van 

nieuw ontwikkelde producten. Dit inclusief o.a. benodigde specifieke gereedschappen, 

werkplekinrichting- en instructies en bijbehorende documentatie. 

 Begin 1986 tot medio 1989 als proces ontwikkelaar.  

Gedurende deze periode verschillende nieuwe fabricage technologieën geïntroduceerd 

in de fabricage afdeling elektronica. Dit omvatte o.a. golfsolderen, oppervlaktemontage 

(SMD/SMT) en diverse assemblagemethodes. 

 01-06-1984 tot einde 1985 als mechanisch product ontwikkelaar  

Het betrof hier o.a. bijdrages aan ontwikkeling van voorschakelapparatuur. Een 

specifieke opdracht betrof werkzaamheden voor een nieuwe, destijds revolutionaire 

elektrodeloze en energiezuinige lamp.  
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September 

2011 tot 

nu 
 

Professional Webdesigner 

LOI, Leiden 
 

Juni 2011- 

Jan 2012 

Persoonlijk coachings en development programma 

W&M psychologen. Eindhoven 
 

November 

2007  

Philips Management Training programma 

Focus on Influence, met certificaat 
 

Mei 2007 Purspective, Nederland 

Advanced outsourcing, met certificaat 

Opmerking: geef nu zelf ook trainingen en workshops in dit onderwerp 

 

Oktober 

2005 

Philips Technical Training programma 

DFSS/6sigma en statistische analyse methoden 
 

Mei 2005 Philips Consumer Electronics, Brugge, Belgie 

Supplier Certification, gehaald met certificaat 

Intern Philips training in overeenstemming met o.a. SA8000 en EICC 

(Electronic Industry Citizenship Coalition)  

Opmerking: geef nu zelf ook trainingen en workshops in dit onderwerp 

 

Mei 2005 Philips Management Training programma  

Emotional intelligence  
 

Augustus 

2001 

Centre for Technical Training, Eindhoven 

QS9000 Quality System Requirements, gehaald met certificaat 
 

Februari 

2001 

Frits Philips Institute for Quality Management, Eindhoven  

EFQM Assessor (European Foundation for Quality Management) / PBE 

Assessor training 

Gehaald met certificaat  
 

Mei 2000 Ariba, Nederland  

Ariba e-procurement implementatie training  
 

September 

1999 

Purspective, Nederland  

Commodity Management  

Commodity strategy development volgens methodologie van Robert M. 

Monczka. 

 Opmerking: geef nu zelf ook trainingen en workshops in dit onderwerp 

Totaal overzicht opleidingen 
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Maart 1997 

tot juni 

1998 

CIPS, Verenigd Koninkrijk  

International Training Course for Professional Purchasing (IPTCP) 

In samenwerking tussen Philips en CIPS instituut, GB 

Behaald met certificaat met opmerking: Passed with distinction  

 

April 1995 Prive Consultant, Nederland  

Internationale landen- en cultuur workshop  

 

Maart 1995 Centre for Technical Training, Eindhoven 

Proces controle, gehaald met certificaat 

 

1990 - 

1992 

IHBO Eindhoven 

Applikatie kursus bedrijfsorganisatie (AKBO)  

Post HBO opleiding, met diploma 

 

Februari 

1990 

Centre for Quantitative Methods, Eindhoven 

Proefopzetten en variantie analyse (POVA), gehaald met certificaat met 

opmerking heel goed 

 

Oktober 

1988 

KDI, Capelle a/d Ijssel 

ISO auditing, behaald met certificaat  

 

Juni 1988 Centre for Quantitative Methods, Eindhoven 

Statistische analyse methodes, gehaald met certificaat met opmerking 

uitmuntend 

 

1986 - 

1988 

HBO Utrecht  

Fijnmechanische techniek  

Post HBO opleiding, met diploma 

 

1980 - 

1984 

IHBO Vlissingen  

Werktuigbouwkunde, met diploma (ing. of B.Sc.) 

 

1981 - 

1984 

Gemeentelijke MTS Vlissingen 

Werktuigbouwkunde, met diploma 

 

1977 - 

1981 

Chr. Mavo Zierikzee 

Met diploma 

 

  
 


