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Samenvatting:
Senior manager met 25+ jaren ervaring in een internationale bedrijfsomgeving.
Analytisch, pragmatisch, probleem oplosser, bouwer van interne en externe relaties, communicatief, assertief,
kritisch, hands-on, stressbestendig en ondernemend.
MBTI profiel : ESTP
Specialiteiten: algemeen management en logistiek / supply chain management / 3PL

Loopbaan:
Arcade Management BV
Zaakvoerder (April 2010 -

) - www.arcademanagement.eu



Projectgebonden ondersteuning, interim management, consultancy bij diverse opdrachtgevers met focus
op algemeen en/of logistiek management, lid adviesraad, deeltijdse of voltijdse opdrachten.



Enkele voorbeelden van lange lopende projecten (meerdere maanden tot meer dan 1 jaar)
1. de selectie 3PL voor EDC in Hongarije (green field) van automotive spare parts
42.000 sku, 20.000m², 180 FTE incl. operations manual en contract.
2. project manager namens installatiebedrijf bij bouw vaccinfabriek in Wavre.
overname projectleiding met 120+ (buitenlandse) medewerkers met grote complexiteit en grote
nauwkeurigheid, certificatie tbv productie pharma, (internationale) samenwerkingen, …
3. project manager bij ecologische dienstverlener mbt hergebruik van industriële verpakkingen
ondersteunen algemeen management, ontwikkelen automatisatie herconditionerings voor IBC’s,
opzetten operationele en financiële rapportage, ontwikkelen en implementeren verbetertrajecten, …
4. diverse M&A voortrajecten (zoeken, screenen, contacteren) binnen diverse sectoren.
5. extern lid adviesraad van een transport-/ logistiek KMO en een ecologische dienstverlener.
turn around mbt activiteiten en financiële resultaten, overname, aanpassen magazijnprocessen, …



Enkele voorbeelden van korte lopende projecten (enkele dagen tot enkele weken):
1. advies mbt optimalisatie fijnmazige distributie van verse voedingswaren in België.
2. advies mbt optimalisatie magazijnwerking van diverse KMO's (pharma, textiel, ...).
3. advies mbt opzetten rapportage relevante operationele en financiële cijfers in KMO in België.
4. advies mbt bouw van logistiek gebouw tbv line feeding auto-assemblage in Roemenië.
5. advies mbt bouw en inrichting logistiek gebouw tbv fijnmazige distributie van geneesmiddelen in NL.

CTTec bvba
Zaakvoerder (Juni 2011 -




) - www.cttec.eu

Mede-eigenaar / Algemeen management van klein kennisbedrijf dat zich specialiseert in de ontwikkeling
van een nieuw soort modulair tapijt. Innovatie met steun van IWT (O&O). Gepatenteerde technologie.
Pilootlijn operationeel.
Flexibele tijdsbesteding

- Jurgen Lernout Januari 2019
1

DSV Solutions NV / DSV Solutions Puurs NV / DSV Solutions Automotive NV
Fusie van Belgische activiteiten van Furness Logistics, Frans Maas Logistics, ABX Contract Logistics
Gedelegeerd bestuurder (September 2006 – Februari 2010)
In 2009 werkten in deze 3 NV’s (samen = DSV Solutions Belgium) 1.200+ medewerkers op 10 locaties (250.000 m²
magazijnen). Ze verzorgden een zeer ruim pakket van hoogstaande logistieke diensten voor een 60-tal (inter-)
nationale bedrijven uit diverse sectoren oa. Volvo Cars, GSK, Proximus, Henkel, GE, The Cotton Group, AMS, …
De DSV-groep, beursgenoteerd in Kopenhagen, vertegenwoordigde toen een omzet van 6,7 miljard euro en had
wereldwijd 25.000 werknemers in dienst.
Belangrijke taken / verwezenlijkingen:





Verdubbelen van turn over en aantal medewerkers in 2 jaar door eigen groei en acquisitie.
Uitbouwen van management en ondersteunende diensten: HR, ICT en facility management.
Opzetten van nieuwe diensten: Engineering, Centrale aankoopdienst en Shared Service Center Finance.
Uitwerken en implementeren van sector gerichte specialisaties:
 Automotive: ondersteuning groei van bedrijf van 180 (2shift) naar 700 medewerkers (3shift) in 2008,
nieuwbouw van 50.000 m² (sale and lease back / BTW ruling), implementatie nieuw ICT systemen,
onderhandelingen vakbonden in kader van statuut havenarbeider logistiek contingent, relatie met
senior management Volvo Gent en Göteborg, zware operationele druk met hoge volumes (200.000
orl/dag), hoge kwaliteitseisen (20 ppm), constant hoge druk op kosten en marges.
 Healthcare: ondersteuning groei tot onafhankelijke site van 100+ medewerkers, groei naar 25+ klanten
(voornamelijk ‘US based’ met basis- en levensreddende producten), ISO 13485, opstart pharma incl.
ompakken, voorbereiding logistieke dienstverlening aan ziekenhuizen en zorginstellingen,
kenniscentrum healthcare voor DSV groep incl. internationale ondersteuning.
 Hi-tech: leading logistieke dienstverlener aan telecom providers en hi-tech groothandel + retail.
 Andere sectoren: producten ivm vrije tijdsbesteding, textiel, speelgoed, specialty chemicals en voeding
 Overname en integratie ABX Contract Logistics België (100+ medewerkers / 4 logistieke sites / 50.000m²).

Furness Logistics Ghent NV / Frans Maas Automotive Belgium NV
Site Manager (Juni 2001 – Augustus 2006)

Furness Logistics Ghent NV
Diverse management functies : Sales, Finance, Operations (Juni 1995 – Juni 2001)

Biscuiterie Jules Destrooper NV
International Sales Manager (Januari 1994 tot Juni 1995)

Ballon Express International NV
Sales Manager (Juli 1991 – December 1993)

Studies:




Executive Masterclass ‘Innovation & Entrepreneurship’ – Vlerick Business School (2014-2015)
Master Industrieel Management – Vlaamse IngenieursKamer (VIK) / Vlekho Brussel / KUL (1992-1993)
Master Handels- en Financiële Wetenschappen (optie Marketing) – Vlekho Brussel / KUL (1986-1991)
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