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PROFIEL
All-round Projectmanager en Hoofd engineering met zeer ruime foodervaring zowel
vanuit de foodproducent als vanuit toeleverancierszijde (aan foodproducent).
Het realiseren van complexe projecten met multi disciplinaire projectteams in technisch
georiënteerde omgevingen is mijn handelsmerk. Door mijn analytische, doortastende en
no nonsense aanpak weet ik mijn omgeving te motiveren om de gewenste resultaten te
behalen. Inmiddels heb ik een bewezen track record bij gerenomeerde bedrijven als BEL
Leerdammer, A-Ware Food Group, Remia, Friesland Campina, Vergeer Holland, LAN HS
e.a.

OPLEIDINGEN





HTS Utrecht, Werktuigbouwkunde, specialisatie Industriële Automatisering
MTS Tiel, Werktuigbouwkunde
Trainingen: VCA vol
Talenkennis: Engels (goed), Duits (voldoende)

SAMENVATTING CARRIERE
2018 - heden

2015 - 2018

2017
2016-2017
2014 - 2015
2013 - 2014

2012 -2013

Interim EPC manager FrieslandCampina DMV
 Engineering, Procurement en Construction manager van een 2-tal
projecten te weten:
o Verbouwing van een kantoorlocatie
o Optimaliseren van een CIP installatie
Interim Projectmanager FrieslandCampina Cheese
 Projectmanager diverse projecten waaronder:
o Verhuizen productie(lijnen) naar andere locatie
Voorbereiden van de nieuwe locatie inclusief utilities
o Automatiseren logistieke afdeling
o Nieuwe verpakkingslijn – top 15-2017 project RFC
o Diverse capex projecten
Adviseur techniek A-ware
 Advisering opzet nieuwe verpakkingslocatie
Adviseur techniek BEL Leerdammer
 Advisering BEL Leerdammer masterplan packaging
Hoofd engineering a.i. A-ware Food Group Almere
 Coordinatie capex agenda 2015-2016
 Optimaliseren methode projectmatig werken
Interim Projectmanager A-ware Food Group Almere
 Projectmanger utilities
 Projectmanager verhuizing verpakkingslijnen
 Projectmanager diverse capex projecten op gebied van snijden,
verpakken, intern transport, centraal palletiseren e.d.
Interim Projectmanager BEL Leerdammer
 Projectmanager van diverse capex projecten op gebied van
versnijden, verpakken en utilites
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2011 - 2013

2010
2008 - 2011

2007
2007
2006 - 2007
2001 - 2006

2000 - 2001
1999 - 2000
1997 - 1999

Interim Projectmanager FrieslandCampina (diverse locaties)
 Realisatie van diverse snij- en verpakkingslijnen
 Onderzoek mogelijke upgrade verpakkingslijn
 Ontwikkelproject: implementatie nieuw product in
productieomgeving
 Adviseur verpakkingsproject
 Adviseur opstellen masterplan verpakkingslokatie
Interim Projectmanager A-ware Food
 Opslag en koelen van (kaas)producten voor uitlevering
Interim Projectmanager Bel Leerdammer
Zeer breed scale aan capex projecten uitgevoerd op gebieden:
 Processing
 Behandelen, snijden en verpakken
 Utilities en HVAC
 Civiel
 Opstellen Masterplannen
Interim Projectmanager LAN Handling Systems
 Projectmanagement van verschillende handling systemen t.b.v.
sterilisatieprocessen bij o.a. Nestlé en Masterfoods
Interim Projectmanager Racupack
 Projectmanager ontwikkelproject nieuw type kartonneermachine
Sales manager Racupack
 Verantwoordelijk voor verkoop casepackers en kartonneermachines
in Benelux
Projectmanager Leerdammer Company (huidige Bel Leerdammer)
 Verantwoordelijk voor technisch- en organisatorisch gerelateerde
projecten zoals huisvesting, gebouwbeheerssystemen en
verpakkingsafdelingen op diverse locaties
Intern projectleider Van Riet Material Handling Systems
 Verantwoordelijk voor technische projecten vanaf specificatie fase
tot en met in gebruikstelling.
Software Engineer Van Riet Material Handling Systems
 Verantwoordelijk voor implementatie van PLC (Siemens) en Java
besturingen bij diverse food- en non food organisaties.
Project Engineer Railtechniek Van Herwijnen
 Verantwoordelijk voor projecten (railgebonden hangende
transportsystemen) vanaf de verkoop tot en met de in
gebruikstelling voor o.a. Automotive, Defensie en Industriële
timmerbedrijven.

KENNIS EN VAARDIGHEDEN









Helicoptervieuw
Realisatiekracht
Inkoop van kapitaalgoederen
Projectmanagement
Sterk analytisch
Pragmatisch
Schakelt op alle niveaus
Communicatief
REFERENTIES
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Rendementsstijging door nieuwe
productielijn
Bel Leerdammer, onderdeel van de Bel Group, heeft
in 2010 een nieuwe productielijn in gebruik genomen voor de productie van voorverpakte
plakken Leerdammer kaas. Ronald Moerenhout werd ingeschakeld bij de keuze en
implementatie van deze nieuwe lijn.
Joost van der Hoogte, Director Operations bij Bel Leerdammer: “Wij zien al jaren een volumestijging van
voorverpakte plakken. Dat heeft alles te maken met de sterk groeiende consumentenbehoefte aan gemak.
Om aan deze vraag te kunnen voldoen hebben we besloten om onze productie uit te breiden”.
Partners
“We gingen dus op zoek naar een partner die de in de markt de best mogelijk technische oplossing kon
vinden en die de implementatie kon begeleiden. Dat werd Ronald Moerenhout. Hij heeft ervaring in onze
branche, spreekt de taal en kan out of the box naar oplossingen zoeken. Met de firma CFS, die de
productielijn heeft ontwikkeld, heeft Ronald nauw samengewerkt om optimaal maatwerk neer te kunnen
zetten. Dat is gelukt. Wij zijn namelijk eerste bedrijf wereldwijd waar deze hypermoderne lijn in productie
is”.
Productrendement
“De state of the art productielijn heeft uiteindelijk geresulteerd in een verbetering van ons
productierendement. Met het zelfde aantal mensen naar 35% meer plakken per minuut. Bovendien minder
overgewicht en minder uitval. Dit kwam voor ons precies op het juiste moment, want onze
marketingafdeling lanceerde een gerestylde verpakking. Opvallend in het winkelschap, een verbeterde
easy-opening en hersluitbaar. De volumestijging, die deze restyling teweegbracht, konden wij met de
productie nu prima opvangen”.

Internationaal

projectmanagement

De voedingsmiddelenindustrie kent vele soorten verpakkingen van
diverse materialen. Bij deze verpakte producten is een snelle en
efficiënte handling binnen het productieproces van groot belang. LAN
vertaalt de klant specifieke behoefte in een systeem en in materialen
waarmee ze de hoogst haalbare kwaliteit kunnen waarborgen. Hiermee is LAN is wereldwijd actief in
handlingsystemen voor toonaangevende bedrijven in voedingsmiddelenindustrie.
“Ondanks de crisis laat LAN gelukkig nog steeds mooie cijfers zien. Een orderportefeuille die groeit en een
stijgende omzet. Dat betekent ook dat de onderneming behoefte heeft aan goede projectmanagers.
Professionals die de taal van de taal van onze klanten in de foodsector spreken”, vertelt Harm Langen,
algemeen directeur van LAN.
“Soms loop je ineens tegen een capaciteitsprobleem aan. Daarom hebben wij voor diverse projecten in
Duitsland en Frankrijk Ronald Moerenhout gevraagd om deze van A tot Z te begeleiden. Inwerktijd was er
nauwelijks. Hij moest direct aan de slag. Samen met onze mensen heeft hij de projecten perfect
gemanaged. Projectbegeleiding, planning, inkoopaansturing, klantoverleg en budgetbewaking waren
allemaal prima voor elkaar. Het voelde als Ronald al jaren tot ons vaste personeel behoorde!”
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