Curriculum Vitae
Personalia
Naam
Geboortedatum
Geboorteplaats

Jan Willem Veenhuis
20 april 1974
Diever (Gem. Westerveld)

Adres

Noteboomstraat 18
7941 XD Meppel

Telefoonnummer
E-mail

06 - 474 36 777
jwveenhuis@gmail.com

Burgerlijke staat
Nationaliteit

Gescheiden, 2 kinderen
Nederlandse

Profiel

Enthousiast, creatief, flexibel en mensgericht . Ik werk graag in teamverband. Ik ben breed georiënteerd. Naast
de jarenlange ervaring die ik heb opgedaan als ict-er, heb ik me ook verdiept in de AV. Veel passie voor ICT,
beeld en geluid. De combi van deze twee aspecten vormen mijn ideale werkomgeving.

Opleiding
aug '89 - jun '93

M.T.S. 'Morgenland College' Hoogeveen studierichting elektronica HTS pakket (diploma)

aug '86 - jun '89

HAVO 'Dingstede' Meppel

Werkervaring
apr ’15 – heden

JAN WILLEM VEENHUIS
Freelancer (parttime eigen bedrijf)
Als freelancer verhuur ik mezelf per dag als allround dienstverlener aan AV-bedrijven en voor ICT klussen.

mei ’16 – dec ‘16

LANDSTEDE GROEP
Docent ICT (netwerkbeheer – Cisco)
Bij Landstede verzorg ik ICT lessen voor niveau 3 en niveau 4 studenten.

HECO COMPUTERVERHUUR ZWOLLE
Aug ’15 – Apri ‘16

ERP implementatiespecialist (parttime)
Begeleiding van een implementatie traject van een complete bedrijfsvoering software.

sept '14 – jul ‘15

Buitendienstmedewerker (parttime)
Als medewerker buitendienst faciliteer ik de events (beurzen, congressen, trainingen, lezingen) van de gewenste apparatuur. Ik draag zorg voor geluidssets en het wisselen sprekersmicrofoons en van de presentaties.

apr ’14 – sept ’14

Websitebeheerder
Ingehuurd om de website laptopshuren.nl weer gebruikersvriendelijk en up-to-date te maken met als doel het
aantal orders te zien stijgen. Met mijn SEO-skills heb ik een toename van 35% in de aanvragen via de website
weten te realiseren.

LOYALL ICT GROEP ZWOLLE
sep '13 - mrt '14

Systeembeheerder
Ik voer beheer uit bij ICT omgevingen, waarbij tot 500 gebruikers worden voorzien van virtuele werkplek.

SENSTAR ICT DIENSTEN ZWOLLE
jun '09 - aug '13

Eigen onderneming
De accounts behoren tot het MKB-segment. De werkzaamheden zijn gericht op server-, netwerk en werkplekbeheer. Ik heb me voornamelijk bekwaamd in het online werken, oftewel de mobiele werkplek.

HECO COMPUTERVERHUUR ZWOLLE
feb '06 - feb '09

Bedrijfsleider
Verantwoordelijk voor de totale bedrijfsvoering. In deze functie gaf leiding aan 5 vaste medewerkers.

NALTA CONSULTANCY ALMERE
aug '04 - feb '06

System Engineer
Werkzaamheden meestal op locatie, hoofdzakelijk gericht op de softwarematige kant van computersystemen.

UNISYS NEDERLAND SCHIPHOL-RIJK
nov '99 - aug '04

Customer Service Engineer
Buitendienstfunctie en daarin verantwoordelijk voor on-site installaties en reparaties voor Dell computer.

DRUKKERIJ VUYK ZWOLLE
apr '94 - nov '99

Ervaring AV

Grafisch Vormgever
Het stileren van ideeën naar een grafische lay-out met behulp van DTP-software (Corel Suite). Ik nam de leiding om het prepress proces te digitaliseren, zodat alle onderdelen van binnenkomst tot aan drukplaat
middels de computer werd verwerkt.

Menger van een rockband

4 jaar

diverse keren per jaar

4 koppige Symfonische Rockband. Opstellen, mixen, afbreken op diverse locaties in Noord Nederland
Menger van kerkdiensten (300+ publiek)
15 jaar
elke week
Goed instrumentaal gevuld podium, redelijk vaste opstelling, gast bands
Menger van conferenties (1000+ publiek)
10 jaar
2 keer per jaar
Opstellen, mixen, afbreken van een week lang durende halfjaarlijkse conferentie. Daarnaast het verzorgen
van live Internationale telefooninterviews, via Internet.

Freelance AV-technicus

7 jaar

gemiddeld 2 keer per maand

Installeren, configureren van beeld en licht, voor hoofdzakelijk bedrijfsmatig theater, lezingen, presentaties en
conferenties. Daarnaast verzorgen van licht en geluid voor evenementen, zowel binnen als buiten. Mijn
hoofd-opdrachtgever is Nieuwenhuis Beeld en geluid. Veel in Orpheus Theater Apeldoorn gestaan.
Cursusleider Geluidstechniek
Diverse jaren
2 keer per jaar
Het geven van cursussen op het gebied van geluidstechniek, aan minder ervaren studenten.
Vrijwillig menger
Diverse jaren
Zeer diverse mengklussen waaronder theater, circus, bands. Ook met uitstapjes over de grens.
Opnemen en bewerken van beeldmateriaal
Streamen en tonen van live opnames over internet. Diverse klussen waarbij ik een reportage met camera opnam en later bewerkte tot een goed uitziende video. Dit voor: familiegelegenheid als trouwerijen, uitvaart enz.
Project waarbij een zorginstelling een certificaat uitgereikt kreeg van de burgemeester. Deze gelegenheid
moest live getoond worden op 5 andere locaties. Daarbij heb ik het project geleid, de locaties voorzien van
beeld en geluid, en het camerawerk gedaan.

Techniek

Diversen

Hobby’s

Ik heb uitgebreide ervaring met:
- Actieve en passieve speakers
- Versterkers
- Crossovers
- Mengpanelen (analoog en digitaal)
- (parametrische) equalizers, analyzers, enz.
- Actieve en passieve scheidingsfilters.
- Alle bekabeling en alle connectoren
- Meest voorkomende backline-apparatuur
- Beamers, plasma's, leds
- Live stream verbindingen

Rijbewijs B
Uitstekende typvaardigheid
Goede beheersing van Nederlands en Engels in woord en geschrift.

Professionele geluidssystemen
Psychologie, filosofie, theologie
Film, fotografie en digitale bewerking daarvan
Muziek maken

