Levensbeschrijving
Persoonlijke gegevens
Naam

Jan Hendrikus Theodorus (roepnaam: Jan) Meijer

Adres

Upper Round Hill, Bellevue Road, Sint Eustatius

Geboren

2 maart 1955 te Schiedam

Burgelijke staat

gehuwd, geen kinderen

T

+599 319 1638

E

j.m@jhtm.nl

W

www.jhtm.nl

LinkedIn

nl.linkedin.com/pub/jan-meijer/86/530/887

Opleiding
HBS-B

S.G. Spieringshoek, Schiedam, examen 1972

Koninklijk Instituut vd Marine

Den Helder, marineofficier (TD), examen 1975

Technische Hogeschool Delft

werktuigkundig ir, meet- en regeltechniek, examen 1986

Newport Business Academy

MBA in information management, examen 2004

Universiteit van Amsterdam

postmaster accountancy (2008-2010, niet afgerond)

Haagse Hogeschool

vastgoedinspect/adv - Rgd-BOEI (2013, niet geëxamineerd)

Cambridge English

Advanced (CAE), CEFR C1, examen 2016

Werkervaring
Marineofficier sedert 1975. Gevaren als hoofd van de technische dienst aan boord van onderzeeboten en fregatten. Een hoofd van de technische dienst is verantwoordelijk voor de voortstuwing, de energieopwekking en de platformgerelateerde systemen als pneumatiek en hydrauliek, alsook voor de veilige bedrijfsvoering aan boord. Deze verantwoordelijkheid behelst
tevens het management van het personeel dat in die domeinen werkzaam is. In die periode
wordt de basis gelegd voor het werken in teams. Jaren later kon ik deze ervaring goed plaatsen in de theorie van Meredith Belbin (i.c. teamrol management).
Gedurende de jaren '80 en '90 diverse functies vervuld in het materieellogistieke domein van
de Koninklijke marine, waaronder de begeleiding van onderhouds- en nieuwbouwprojecten

van maritieme eenheden. Kennis en ervaring opgedaan in kwaliteitszorg (ISO 9000), projectmanagement (Prince2) en change management (CM), alsook in 'failure mode, effects and criticality analysis' (FMECA), 'integrated logistics support' (ILS), 'logistics support analysis' (LSA)
en 'life cycle costs' (LCC).
Sedert 1999 werkzaam in het domein van de bedrijfsvoering (met name informatievoorziening
en financiën). Decentraal - bij marine, landmacht, luchtmacht en marechaussee - belegde
ICT-budgetten gecentraliseerd zodat een uniform ingerichte defensiebrede bedrijfsvoering
ook op defensiebreed gestandaardiseerde wijze wordt ondersteund met ICT. De defensiewerkplekdienst geïntroduceerd. Sinds 2007 werkzaam in het financiële hart van Defensie: de
hoofddirectie financiën en control. Kennis en ervaring opgedaan van ERP (SAP) gedurende
het implementatietraject ervan. Kennis en ervaring opgedaan in het begrotingsproces van de
Rijksoverheid alsook in 'information technology infrastructure library' (ITIL), 'service level
agreements' (SLA's) en 'managing successful programmes' (MSP).
Per oktober 2010 met functioneel leeftijdsontslag bij Defensie (als kapitein ter zee van de
technische dienst [kolonel]) en sindsdien - tot oktober 2013 - werkzaam bij het Mauritshuis als
coördinator gebouwbeheer en techniek. Verantwoordelijk voor de tijdige en goede uitvoering
van onderhoud aan het gebouw en haar installaties (in het bijzonder: de klimaatinstallatie).
Een en ander in goed overleg met Rijksgebouwendienst en uitvoerende bedrijven. Voorts uitvoerende ondersteuning bij activiteiten op en rond het Mauritshuis. Kennis en ervaring opgedaan in vastgoedmanagement, w.o. de Rgd-BOEI-methodiek (Rgd = Rijksgebouwendienst,
BOEI = Bouwkundige status, Onderhoud, Energie en document-Inspecties) en de DBFMOcontracten (DBFMO = Design, Build, Finance, Maintain and Operate) met betalingen gedurende de exploitatieperiode als fase van de levensduur van gebouw en/of installatie(s).
Per augustus 2014 werkzaam als docent bij de Gwendoline van Putten school op Sint Eustatius (vakken: wiskunde en economie). Dit is de enige middelbare school op het eiland. Het onderwijsaanbod omvat VMBO, MBO en HAVO. Vanaf het schooljaar 2015/2016 ondergaat de
school een transitie: het Nederlandstalig curriculum faseert uit ten gunste van het Engelstalig
curriculum onder het CXC-regime.
Door alle jaren heen zijn, wanneer de gelegenheid zich voordeed, trainees bij Defensie, familieleden of collega's door mij begeleid in hun stage, studie of scriptie (op HBO- of WO-niveau). Een structurele aanpak van de studie waarbij de weg vooral wordt gevonden door de
trainee of student zelf is daarbij het devies. Van mijn kant worden vooral vragen gesteld over
het 'waarom' van de te nemen stap. Voor alle partijen een reuze leerzaam (maar ook leuk en
boeiend) traject. Uiteraard met een succesvolle afronding van het traineeship of opleiding als
resultaat.

Overige vermeldenswaardige feiten
Stichting INST
Oprichter van de Stichting INST (instandhouding submarines en targets) in 1993 (tbv historische vaartuigen, deel uitmakend van de collectie van het marinemuseum), met als belangrijke
‘topics’ de opening van de Tonijn door de heer P.J.S. de Jong (voormalig marineofficier,
staatssecretaris, minister en minister-president) en de opening van de Abraham Crijnssen
door de Prins van Oranje. In 2007 heeft het marinemuseum de werkzaamheden van de stichting overgenomen en is de Stichting INST opgeheven.
Leiden Marathon
Mede-organisator van de Leiden Marathon: de inschrijving van deelnemers geschiedde tot
2014 op basis van mijn webapplicatie (incl. database) op het internet. Toekenning van startnummer en incasso van verschuldigde inschrijfgelden gingen geheel geautomatiseerd. Uitslagen werden, na ontvangst van de kloktijdregistraties, aan elke deelnemer individueel gemaild
en gepubliceerd op internet en in de krant. Hiervoor is door mij een script geschreven zodat
de computer al het routinewerk uit handen neemt.
Zeekadetkorps Nederland / Zeekadetkorps Den Haag
Coördinator en leider van het jaarlijks zomerkamp van de Nederlandse zeekadetten in de periode 1997 t/m 2002. Sinds juni 2003 voorzitter van het Zeekadetkorps te Den Haag. In 2010
gestopt met de zeekadet-gerelateerde activiteiten.
Wandelen
In 1973 mijn eerste Vierdaagse gelopen, in 2009, 2010, 2012, 2013 en 2014 mijn tweede,
derde, vierde, vijfde en zesde. In het najaar van 2011 de Camino del Norte gelopen (het
Spaanse deel van een van de verschillende pelgrimstochten naar Santiago de Compostela:
een prachtige wandeling langs de Spaanse noordkust van ca. 850 km). In juni 2013 heb ik de
Camino Primitivo gewandeld: ca 350 km in heuvelachtig terrein in noordwest Spanje (Asturië); vanzelfsprekend leidt ook deze wandeling naar Santiago de Compostela. In aansluiting
daarop doorgelopen (ca 90 km) naar het 'einde van de wereld': Kaap Finisterre.
Thuistheater
Nadat een huiselijke verbouwing (twee appartementen zijn in 2009 samengevoegd tot één)
zoiets mogelijk maakte verzorgen mijn echtgenote en ik één- à tweemaal per jaar een zgn.
'thuistheater' gevolgd door een heerlijke maaltijd (motto: cultureel en culinair, of gewoon: leuk
en lekker) voor ca. 50 à 60 man/vrouw aan buren, vrienden, familie en collega’s. In juni 2014,
kort voor ons vertrek naar Sint Eustatius, hebben we dit thuistheater voor de negende keer
georganiseerd.

