CURRICULUM VITAE
PERSONALIA
Naam:
Adres:
Geboortedatum:
Nationaliteit:
Burgerlijke staat:
Telefoon:
Email:
LinkedIn:

Marc Buijssen
De Schutsboom 13, 5283 WS, Boxtel
15 april 1962
Nederlandse
Gehuwd, drie kinderen
+31 (0) 6 40 20 38 38
mb4ict@mb4ict.nl
https://www.linkedin.com/in/mb4tt/

OPLEIDINGEN (met diploma’s)
1984 - 1989
Technische Bedrijfskunde; TUe (Technische Universiteit Eindhoven)
1980 - 1984
HTS Informatica; (HIO) Hogeschool Eindhoven
1974 - 1980
VWO Atheneum; Boschveldcollege, Venray
KWALIFICATIES
• Ervaren allround (interim) Manager op Management Team (MT) niveau
• Specialistische IT kennis van MS Excel/VBA en MS Power-BI (Desktop and Cloud Office365 based) t.b.v.
complexe berekeningen, data analyse en presentatie
• Analytisch, pragmatisch, accuraat, doorzetter, bruggenbouwer en gemakkelijk contacten leggend
• Leergierig: recente cursussen Agile-Scrum, SketchUp (3D-Design) en PhotoShop (2D-Design)
• Talen: Nederlands, Duits en Engels
ZZP’er sinds 2006

Manager Before ict

MS Power-BI(Business Intelligence) & VBA-SQL-Excel
(Big) Data Input, Linking, Modelling & Presentation

Marc Buijssen for
interim management

MB4ict staat voor “Manager Before ict”: “de ict ten dienste van de Manager”.
Vanuit de informatiebehoefte van de eindgebruiker, kan Marc als geen ander
bestaande gegevens (opgeslagen in databestanden) omzetten naar de
gewenste informatie, waardoor ondernemingen beter bestuurbaar worden en
betere beslissingen sneller genomen worden.
NL: www.mb4ict.nl
English: www.mb4ict.com
MB4tt staat voor “Marc Buijssen for interim management”. Marc is een breed
inzetbare interim manager, inkoper, planner, afdelingshoofd, projectmanager
of programmamanager. Marc stelt duidelijke doelen en geeft mensen de
ruimte en verantwoordelijkheden die ze aankunnen. Marc analyseert en
presenteert tussentijdse resultaten en koppelt deze terug in het kader van een
continu verbeter- en veranderproces (www.mb4tt.nl).

WERKERVARING
Download Portfolio voor gedetailleerde informatie van onderstaande werkzaamheden:
https://mb4ict.nl/download-cv-portfolio
2018 Aprilheden

IT-Consultant SQL-VBA-Excel en MS Power-BI “Input &
Presentatie-tool ENERGIE TRANSITIE”
Eerst voor gemeente Tilburg en daarna wellicht andere
gemeentes en opschalen naar regio, provincie, land....
Fase 1: Demo voor Tilburg incl. Multiprojectplanning
(Agenda's=Meerjarenplan, bv Mobiliteit) en Werklastbeheer
(Fte) succesvol afgerond.
In opdracht van de stichting MOED, zie www.duurzaammoed.nl

2018 Maartheden

IT-Consultant VBA-Excel en MS Power-BI “RENEWED QUOTATION PURCHASE ORDER”
Via een intermediair modulair en uitbreidbaar herontwerpen en implementeren van een (Far East)
QUOTATION annex PURCHASE-ORDER VBA-Excel file, zoveel mogelijk voorbereid op gebruik door alle
leveranciers om hun offerte in op te maken en intern bij de klant te vertalen naar een order per
leverancier. Succesvol opgeleverd. Eindfase: veldtest, service en training.
In opdracht van Intermediair.
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2016-2018

IT-Consultant SQL-VBA-Excel en MS Power-BI “Order & Capacity Control” Cornelius-Electronics, Port
Talbot, Wales UK (fabricant kabelbomen met 250 medewerkers). Ontwerp en implementatie in SQL,
VBA, MS Excel en MS Power BI (Business Intelligence van Desktop tot Smartphone) van de
ontbrekende schakel in de automatisering (ERP), waardoor het papier op de productievloer
vervangen is door de computer en de orders en medewerkers efficiënt ingepland en gemonitord
worden en productiviteit met meer dan 25% is gestegen.

Zie voor meer informatie www.mb4ict.nl en Portfolio. Voorbeelden VBA codes apart op te vragen.
2011-heden

Eigenaar TrinnoQ (Trade, innovation & Quality): Opzetten en runnen internationaal handelsbedrijf,
gespecialiseerd in de internationale promotionele markt. Distributeur voor Cocoon Innovations LLC
(New York, VS). Deelname aan internationale beurzen, verkoop van meer dan 20.000 bedrukte GRIDIT!®’s en Wrap’s. Ontwerp en introductie eigen gepatenteerd product: de Wrappy-BAG®. Betrokken
bij alle facetten zoals bouwen website, backoffice in VBA-Excel, inkopen (vanuit US en China),
verkopen, prijsstrategie, boekhouden en ontwerpen in Photoshop en SketchUp. Bouw eigen stand en
deelname aan 4 grote internationale beurzen in Duitsland, Engeland, Frankrijk en Spanje. Doel:
genereren van continue inkomsten en pensioenvoorziening, naast de meer incidentele inkomsten
van (interim) opdrachten. Dit bedrijf is nu geheel operationeel waardoor weer ruimte vrij is voor
(interim) opdrachten.

Zie voor meer informatie: www.trinnoq.com en Portfolio.
2009-2010

Hoofd Afdeling Muziek (ad Interim) en lid MT bij Kunstencentrum Meander
Boxmeer (Muziek, Dans, Beeldende Kunst en Theater).
Gedurende één compleet seizoen, leidinggeven aan 40 muziekdocenten,
verdeeld over 25 lesplaatsen, inclusief begeleiden van de vernieuwing van het
leerplan Muziek. Overleg met docenten, ouders en leerlingen op locatie.
Planning (indirecte) uren omgezet in Excel bestanden. Projectorganisatie en
productiviteit met meer dan 25% verbeterd.
Aansluitend in het kader van een jubileum op eigen initiatief organisatie (pro
deo) van een symfonie voorstelling van het Euregiojeugdorkest (EJO) en de jonge
talenten van Meander (zie afbeelding van de poster hiernaast).
Zie voor meer informatie: www.mb4tt.nl en Portfolio.

2007-2009

IT-Consultant VBA-Excel en Business Intelligence
• Inclusief Groep N.V. Nunspeet (sociale werkvoorziening) via BI-Team B.V. Amsterdam.
Afgeronde Projecten: automatische presentatie verzuimgegevens en diverse kleinere
projecten in Jedox Palo, Cubeware Importer en Cockpit en Microsoft Excel.
• Philips Medical Systems B.V. Best via Interfour B.V. Eindhoven.
Afgerond Project: Omzetten logfiles MRI-scanners naar KPI´s (Key Performance Indicators) in
Excel (prototyping), als voorbereiding op een inmiddels gerealiseerde Internetapplicatie
waarbij de MRI-capaciteit efficiënter ingepland kan worden.
Zie voor meer informatie: www.mb4ict.nl en Portfolio.

2004 – 2006

Hoofd Inkoopafdeling (35 personen) en lid MT, EDCO Eindhoven B.V. (handelsonderneming en
importeur vanuit China, 300 containers per week, 30 eigen huismerken, export Europa). Planningen
omgezet in Excel (Zie voor meer informatie Portfolio op www.mb4tt.nl).

1992 – 2003

Diverse Management functies en lid MT bij JvH gaming products B.V. Tilburg (speelautomaten,
voorheen Errèl Industries B.V. en Rouvoet Electronics te ’s-Hertogenbosch)
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Manager Afdeling Research & Development (40 personen), 1996-2003: Game Design,
Projectmanagement, Artwork Studio, Software-engineers (programmeurs), Soundengineering en Hardware.) Mede opstellen en realiseren ambitieus Businessplan (uitbreiding
producten en landen) en productiviteitsstijging van meer dan 50%.
• Hoofd Afdeling Inkoop & Logistiek (10 personen), 1992-1998: persoonlijk alle strategische
onderdelen en halffabricaten ingekocht vanuit UK en Spanje ingekocht ter waarde van
miljoenen euro’s per jaar. Kwaliteit van producten en leverbetrouwbaarheid verbeterd.
Kostenreductie van meer dan 35% gerealiseerd.
• Interim Category Manager Product Support, analyse en categoriseren van alle onderdelen,
waarmee extra winst van meer dan 100% is gerealiseerd, met name op obsolete PCB-boards.
Diverse overzichten gemaakt in Excel, waaronder stuurinformatie voor MT-overleg (voorloper
Business Intelligence). Zie voor meer informatie Portfolio op www.mb4tt.nl.
•

1990 – 1992

IT Project Manager VBA-Excel en Planner Inkoop/Productie bij Funke Antennen B.V. Boxtel
(uitvinders KPN Digitenne). Productieplanning en ontwerp en documentatie compleet MRPI (Material
Resource Planning) en MRPII (Manufacturing Resource Planning) systeem, als functioneel ontwerp
voor de programmeur (prototyping in Excel). Hiermee kon de programmeur MRPI en MRPII
implementeren zonder één vraag te hoeven stellen! Meer dan één jaar bespaard op het budget voor
IT ontwikkeling. Zie voor meer informatie Portfolio op www.mb4tt.nl.

1990

Intern bedrijfskundig adviseur bij APT-Nederland B.V. (AT&T/Philips) Hilversum.

1989

IT Project Manager VBA-Excel bij Gielissen B.V. te Eindhoven, Grootste Internationale Stand- en
Interieurbouwer van Nederland.
Implementatie Afstudeerproject: Implementatie afstudeerontwerp in VBA-Excel:
“Multiprojectplanning & Werklastbeheersing" (workforce capacity management). Meer dan 25%
bespaard op kosten voor uitbesteden en overwerk.
Zie voor meer informatie Portfolio op www.mb4tt.nl.

STAGE EN AFSTUDEREN
1988 - 1989
Bedrijfskunde, TUe: Gielissen BV Eindhoven, Internationale Stand- en Interieurbouw:
“Multiprojectplanning & Werklastbeheersing" in VBA-Excel. Beoordeling afstudeerwerk: 8,5
1983 – 1984 HTS Informatica: Maasziekenhuis Boxmeer en DAR Directie Automatisering Rijksbelasting
administratie Apeldoorn, “Inzet PC’s binnen de DAR”
INHOUDSOPGAVE PORTFOLIO

Download Portfolio: https://mb4ict.nl/download-cv-portfolio
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HOBBY’s
•
•
•
•
•
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Erelid, medeoprichter en voorheen bestuurslid Nayade
Classic Waterpolo Eindhoven (oud studenten)
Erelid en voorheen coach Nayade Studentenwaterpolo
Nog immer actief in competitieverband: Waterpolo en
Tennis
Incidenteel nog motor met zijspan rijden (kinderen en
hond zijn nu groter…..)
Makelaar voor familie en vrienden (aan- en verkoop
vastgoed)
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REFERENTIES (LinkedIn)
Recommendations For Marc
Referentie 1
Lisanne Peters, Owner, Kruispunt Consulting
Interim Manager Music Department (40 music teachers) Kunstencentrum Meander Boxmeer
“Marc is een kundige, laagdrempelige manager die snel inzicht heeft in de organisatie en de materie. Hij maakt
makkelijk contact en is in staat serieuze zaken op een luchtige humorvolle manier te benaderen en effectief op te
lossen. Hij heeft een goede feeling voor de balans tussen het menselijke en het zakelijke aspect. Zijn bedrijfskundige en
informatica achtergrond maken dat hij naast zijn taak als manager ook in staat is de informatievoorziening in
organisaties te verbeteren. Hij heeft ervaring als manager in diverse branches (profit/nonprofit) en weet deze ervaring
om te zetten in waardevolle ideeën en interventies in andere organisaties.”
Referentie 2
Han Eygenraam Managing Director Meander. Hired Marc as a Business Consultant in 2009 – 2010.
Interim Manager Music Department (40 music teachers) Kunstencentrum Meander Boxmeer
LinkedIn: “Meander is goed geholpen door de behaalde resultaten, de veelzijdige, grote inzet en betrokkenheid en het
verantwoordelijkheidsgevoel van Marc.”
Personeelsinfo juli 2010:
“In september 2009 kwam Marc Buijssen bij ons binnen als afdelingshoofd muziek ad interim na de overstap van
Gerard Beijers naar de Weijer. Het was toen zeker niet de verwachting dat Marc een heel seizoen zou blijven en de
docenten aan het einde van dit seizoen ook het nieuwe seizoen zou inloodsen. Het liep allemaal anders en Marc heeft –
vaak met veel relativering en humor – een jaar lang leiding en begeleiding gegeven. Ongelooflijk hoe snel het inwerken
ging. Niet alleen bleef hij bij drukte vaak de rust zelve, ook liet hij grote betrokkenheid zien en praktisch vernuft. Van
ICT-oplossing tot zonneschermen bij de dansstudio in Boxmeer. Marc gaat ons nu verlaten. In het najaar is hij nog een
aantal dagdelen beschikbaar om over te dragen en in te werken. Veel dank aan hem voor de inzet, de behaalde
resultaten, de grote betrokkenheid en het verantwoordelijkheidsgevoel.”
Referentie 3
Hans Faas | JouwGebruiksaanwijzing, Managing Director, Errèl Industries. Managed Marc at JVH gaming products &
Errèl Industries
Manager Research Development Dep. previous Manager Purchasing (Procurement) & Logistics Department
JVH gaming products & Errèl Industries
“Marc is een consciëntieus mens met een uitstekend bedrijfsmatig en technisch inzicht. Hierdoor is hij inzetbaar voor
bijna alle bedrijfsdisciplines, tegenwoordig bij TrinnoQ zelfs voor sales and marketing. Marc is een analyticus die staat
is uit een wirwar van informatie snel de essenties te destilleren. Van harte aanbevolen.”
Referentie 4
Eelco Van Der Wal, Managing Director, Errèl Industries. Managed Marc at JVH gaming products & Errèl Industries
Manager Research Development Dep. previous Manager Purchasing (Procurement) & Logistics Department
JVH gaming products & Errèl Industries
“Marc was verantwoordelijk - in de periode dat ik directeur van Errèl Industries was - voor alle logistieke in- en
uitgaande transporten (export naar vele landen over de hele wereld). Hij was daarnaast verantwoordelijke voor de just
in time onderdelenvoorziening voor de productie van (geavanceerde) speelautomaten. In de zeer hectische
groeiperiode van dit productiebedrijf bracht hij de benodigde rust en zorgde voor gedegen en zorgvuldige uitvoering
van het gehele logistieke proces. Zijn inzicht in alle betrokken afdelingen èn de opzet en uitvoering van de bijbehorende
informatievoorziening was bij hem in uitstekende handen. Dat hij na mijn vertrek binnen dit bedrijf is doorgegroeid en
ook de R&D afdeling onder zijn beheer kreeg was een terechte keuze die uitstekend is uitgepakt. Marc bleek niet alleen
specialistisch inzetbaar maar ook nog als allrounder!”
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