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Kersing
Bastiaan Louis Peter
Bas
Onderstraat 13
4927 AR
Hooge Zwaluwe
06-3656.7570
baskersing@hetnet.nl
Nederlandse
20 juni 1970
Samenwonend. 3 kinderen
A/B

PROFIEL
Ervaren en vindingrijke organisator met degelijk netwerk. Verbindt mensen, middelen en processen om
projectdoelen te realiseren binnen afgesproken termijnen, financiële kaders en specificaties. Breed
inzetbaar, spreekt heldere taal op elk niveau. Aantoonbaar succesvol.

WERKERVARING
2007-heden: project- en interim manager, op ZZP basis
Opdrachtgever ProRail (spoorbeheerder), Rotterdam; 2010-2014
Projectleider voor data-analyse en inventarisatie wisselverwarming.
Opzetten van het functioneel ontwerp, en inventarisatie in het veld van relevante onderdelen en hun
onderlinge samenhang, van het wisselverwarmingsysteem. Borging van actuele informatie (1000 wissels)
in SAP.
Projectleider voor brandveilig maken spoorgebonden gebouwen.
Zorg dragen voor de correcte uitvoering van het bouwbestek voor het aanbrengen van
veiligheidsvoorzieningen in gebouwen met kritische functies. Aansturing aannemers (planning, controle,
financiën). Intensieve samenwerking met ingenieursbureau. Projectomvang: 1,5 miljoen euro, 11
gebouwen aangepast.
Crisismanager na ongeval Kijfhoek.
Procesbegeleiding om met aannemer, vervoerder, ProRail en Inspectie Verkeer en Waterstaat het
vertrouwen te herwinnen in het automatische rangeersysteem op emplacement Kijfhoek. Resultaat:
planning gehaald waardoor kosten beperkt bleven.
Projectleider voor grootschalige vernieuwing wisselverwarming.
Verantwoordelijk voor het opstellen van een programma van eisen, beoordelen offertes en toetsen
uitvoering van werk door aannemers tot en met technische, financiële en administratieve oplevering.
Projectomvang: 3 miljoen euro, 1000 wissels met verwarming aangepast.
Projectleider/adviseur voor diverse projecten.
Liggingsonderhoud van sporen. Opknappen emplacement Rotterdam. Onderzoek naar verzakking
Willemspoortunnel. Kappen en snoeien van zichtbelemmerend groen. Adviseren over, en testen van
wisselverwarming.

Opdrachtgever Hytech (ontwikkeling en productie duikapparatuur), Raamsdonksveer; 2009
Projectadviseur voor certificering duikklok systeem.
Verantwoordelijk voor de opzet en inhoud van een methodiek om het bouwproces van een
duikkloksysteem te koppelen aan een keuringsplan, conform eisen van de opdrachtgever en (Russische)
regelgeving. Resultaat: een matrix in Excel waarmee men diverse certificaten, testen en dossiers kon
plannen en opbouwen.
Projectadviseur voor certificering hyperbare tanks.
Verantwoordelijk voor de opzet van eenzelfde methodiek als hierboven omschreven maar dan voor het
bouwproces van hyperbare tanks (gebruikt voor duikers en in ziekenhuizen). Regelgeving betrof Lloyds,
DNV en ABS.
Adviseur voor diverse projecten.
Voornoemde matrix is doorontwikkeld voor Oceanwide Rotterdam (klant van Hytech). De methodiek werd
later ook toegepast voor andere Hytech producten en projecten.

Opdrachtgever Railpro (leverancier spoorbouwmateriaal en materieel), Hilversum; 2008
Projectleider voor bedrijfsverhuizing.
Belast met de taak om stapsgewijs 30 bemande kantoorunits te ontkoppelen en te herplaatsen, opnieuw
aan te sluiten, in te richten en de verhuizing van 120 medewerkers te coördineren.

Opdrachtgever E.ON (energieleverancier), Maasvlakte; 2008
Adviseur voor risicoanalyse onderhoudsstop I.
Conform 'ERM' (Enterprise Risk Management) methodiek, een analyse uitgevoerd om de risico's, effecten
en maatregelen in kaart te brengen voor een geplande onderhoudsstop van de gasgestookte
energiecentrale 'UCML'.
Adviseur voor risicoanalyse onderhoudsstop II.
Eenzelfde analyse uitgevoerd als hierboven omschreven, echter voor de kolengestookte centrale
'EFM02'. Naast technische aspecten bij dit project ook een focus op organisatorische en administratieve
zaken.

Opdrachtgever Schreck Mieves (spoorbouwaannemer), Vught; 2007
Interim kwaliteitsmanager.
Verantwoordelijk voor het maken van een kwaliteitsplan bij een lopend spoorbouwproject (>3 miljoen
euro). Het financieel en planmatig structureren van het opleverdossier en de voorbereidingen treffen voor
een audit van ProRail.

Opdrachtgever TCE (ingenieursbureau) Amersfoort; 2007
Bouwprocesleider.
Toezicht houden op de aanleg en aanpassing van sporen bij een nieuwe spoorbrug in Friesland.
Verantwoordelijk voor de logistiek, planning en communicatie met betrokken partijen, zoals aannemers,
ingenieursbureau en ProRail.
Toezichthouder.
Toezicht houden op de uitvoering van het aanbrengen van raildempers (tegen geluidsoverlast) op
treinsporen in Twello.

2001-2006: BAM Rail, Breda
Projectleider.
Verantwoordelijk voor de planning, uitvoering en financiële resultaten van aangenomen werken, zoals
spoor- en wisselbouw, bovenleiding, seinwezen en kunstwerken. De projecten hadden doorlooptijden van
3 maanden tot 2 jaar en aanneemsommen van 0,2 tot 11 miljoen euro.

2000-2001: Ericsson Telecommunicatie, Rijen
Projectleider.
Verantwoordelijk voor het opstellen van technische oplossingen en begrotingen voor destijds nieuwe
aanbieders van mobiel en ‘vast’ internet. Daarnaast betrokken bij diverse experimentele projecten op het
gebied van mobiele toepassingen.

1998-2000: Synotion ICT Management, Nuenen
Gedetacheerd projectleider bij The Greenery, Zoetermeer.
Verantwoordelijk voor de migratie van 1000 gebruikers naar Microsoft Office 97 en implementatie van het
euroteken. Opzetten van een centrale database voor alle 'ICT assets', en coördinatie van de hardware en
software inventarisatie.

1996-1998: Origin (nu Atos Origin), Breda
Gedetacheerd ICT coördinator bij Ericsson Telecommunicatie, Rijen.
Operationeel verantwoordelijk voor de aansluiting van kantoorautomatisering op enkele snelgroeiende
business units, in verband met de aanname en aanleg van nieuwe telecommunicatienetwerken.

OPLEIDINGEN
1992-1996
1990-1992

HEAO Bedrijfsinformatica + European Business Studies, Eindhoven; diploma
HTS Informatica, Eindhoven; computerarchitect

CURSUSSEN
2003
2003
2002
2002
2000
-

Cascade Ontwikkeling Leiderschap
Railinfratechniek
VCA** (bedrijfsveiligheid) voor leidinggevenden
Contracten directie UAV en aanbestedingsvoorschriften
Projectmanagement methodiek "Ericsson Props"
Diverse communicatievaardigheidstrainingen

certificaat
certificaat
certificaat
certificaat
certificaat
certificaat

REFERENTIES
Op aanvraag kunnen van alle genoemde werkgevers en opdrachtgevers referenties worden overlegd.
NEVENACTIVITEITEN
Penningmeester van "Uganda Hears". Een stichting die zich inzet voor kinderen met beperkingen
(specifiek hoorproblemen) in Mukono, Oeganda. Tevens is mijn taak het opknappen en veiliger maken
van speciale scholen met hulp van lokale aannemers.
Het zelf ontwikkelen van nieuwe producten en concepten. Het helpen van anderen in het proces 'van idee
naar markt'.

