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CURRICULUM VITAE Ewijk, 20-09-2015 

 
Personalia 

Naam    : van Ingen 

Voornamen   : Duncan Jan Douwe 

Adres    : Koningstraat 27B 

Postcode, Woonplaats : 6644 KJ, Ewijk 

Mobiel    : +31 (0)6 55178836 

Email    : info@vi-support.nl 

Geboortedatum  : 10 april 1973 

Geboorteplaats  : Nijmegen 

Burgerlijke staat  : Gehuwd d.d. 22 mei 1998 met Wendy 

   (13 mei 1976) 

Kinderen   : 1 zoon Bjorn (11 augustus 1998) 

Rijbewijs   : BE 

 

Werkervaring 

 2013 – heden  : Bouwonderneming; Utrecht; Ombouw N261 Waalwijk – Tilburg; 

Coördinator Keuringen alle disciplines, werkvoorbereiding, aanspreek-    

punt af- en opleveren aan Provincie, Gemeenten, RWS en Waterschap 

 2010 – heden   : Bouwonderneming; Utrecht; Verbreding A12 Lunetten – Veenendaal; 

   Opstellen en beheer kwaliteitsplannen, Aanspreekpunt werk- 

   voorbereiding, keuringen, betrokken bij oplevering: aanspreekpunt  

   restpunten en oplevering Waterschappen 

 2009 – 2011  : Bouwonderneming; Hardinxveld; Verbreding A2 Afrit Everdingen –  

        Knooppunt Everdingen; Opstellen en beheren afwijkingen, werk- 

   voorbereiding, opstellen en beheren kwaliteitsplannen, betrokken bij 

   oplevering 

 2009 – 2010  : Bouwonderneming; Arnhem; Projecten Keerwanden Station Arnhem; 

   werkvoorbereiding, opstellen en beheer meer- en minderwerk, offerte  

   aanvragen, opstellen en beheren kwaliteitsplannen, afwijkingenbeheer 

 2008 – 2009  : Bouwonderneming; Arnhem; Project Waterkering Renovatie Nijmegen; 

   projectadministratie, opstellen meer- en minderwerk 

 2008 – 2009  : Aannemingsbedrijf; Varsseveld; calculatie 

 2008 – 2008  : Wegenbouwbedrijf; Varik; calculatie, werkvoorbereiding,  

       project- en financiële administratie, revisie 

 2007 – 2008  : Civiel Technisch Projectbureau; Wijchen; medewerker projectbureau 

   revisie, uitzet- en meetwerk, bestekken en begrotingen maken 

 2007 – 2009  : Loon- en Grondverzetbedrijf; Wijchen; financiële administratie, 

   planning, verkoop en online marketing 

 2007 – 2009  : Handelsonderneming; Wijchen; financiële administratie, online  

       marketing 

 2007 – 2007  : Farmaceutisch bedrijf; Oss; email marketing, opstellen procedures en  

       werkinstructies en vastleggen in kwaliteitssysteem 

 2006 – heden  : Wegenbouwbedrijf; Tiel; (financiële) administratie, ICT, advies 

 2005 – 2008  : Wegenbouwbedrijf; Wijchen; assistent acquisitie, projectadministratie, 

       ICT advies, organisatie optimalisatie en verandering 

 1997 – 2007  : Capgemini; Utrecht; Senior Consultant o.a. gewerkt aan 

Baan ERP pakket Grond, Weg- en Waterbouw module 

 1997 – 1997  : Gemeente Nijmegen; Dienst Ruimtelijke en Economische 

   Ontwikkeling; Afdeling Weg- en Waterbouw, inkoper 

 

mailto:info@vi-support.nl


 

VI-support – Duncan van Ingen – september 2015 - Pagina 2 van 4 

 

 

 

 

Opleidingen 

 HEAO-CE, ’s-Hertogenbosch : september 1992 – januari 1997 met diploma 

Hogeschool ’s-Hertogenbosch   Propaedeuse BE/CE behaald januari 1994 

       Afgestudeerd met de keuzevakken: 

       Marketing Informatie Systemen, Organisatie verandering, 

  Logistiek en Customer Service 

 Gymnasium ß, Nijmegen 

R.K. Lyceum Dominicus College : september 1985 – juli 1992 met diploma 

 

Stages 

 februari 1996 – januari 1997 : afstudeeropdracht bij De Lucht Wegrestaurants; 

  Bruchem; analyse van de ‘2 x energie’-spaaractie 

 februari 1995 – juli 1995  : stage-opdracht bij Nashuatec; ’s-Hertogenbosch; 

  onderzoek naar genereren extra omzet NRG Repro Facility 

 
Talenkennis 

Nederlands, Engels, Duits. Goed in zowel woord als geschrift. 

 

Vaardigheden 

Aandacht voor Details  Analytische Probleemoplossing  Communicatie 

Conflictbeheersing   Contentbeheer   Voorbereiding 

Kennis Delen en Benutten  Planning    Relatiebeheer 

 

Branche ervaring 

Grond- Weg- en Waterbouw  Loon- en Grondverzet  Civiele werken 

RAW-systematiek   Systems Engineering   UAV-GC 

 

Software ervaring 

Relatics    AutoCad Lite / Draftsight  Organice 

MS Word    MS Excel    MS Outlook 

MS Powerpoint   SnagR   

 

Cursussen 

Persoonlijk 

Train your brain / Mindmap 

Persoonlijke Effectiviteit / REED Basis 

Teamleiding 

Conflictoplossing 

 

Vakinhoudelijk 

Relatics: Basis configureren 

VOL-VCA 

 

Hobby’s 

Mijn gezin en onze dieren, klussen in en rond ons huis, voetbal en sport in het algemeen, 

vissen, lezen, humor, muziek (top40).  
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Februari 2006 – heden VI-support, Ewijk, Zelfstandig ondernemer 

 

Per februari 2006 gaat Duncan als zelfstandig ondernemer voor één dag in de week aan de 

slag bij een Wegenbouwbedrijf te Wijchen. Hij assisteert de acquisiteur bij alle voorkomende 

werkzaamheden en draagt zorg voor projectadministratie van diverse projecten. Daarnaast 

adviseert hij over ICT gerelateerde zaken en is hij betrokken bij diverse veranderingen en 

optimalisaties binnen de organisatie. Duncan wordt gevraagd zijn werkzaamheden uit te 

breiden naar twee dagen per week, hetgeen vanaf februari 2007 gebeurt. 

  

Duncan gaat vanaf dat moment fulltime als zelfstandig ondernemer verder. Naast de 2 dagen 

bij het Wegenbouwbedrijf werkt hij 2 dagen per week bij een farmaceutisch bedrijf te Oss waar 

hij mede verantwoordelijk is voor de email marketing van de eBusiness afdeling. Hij is 

betrokken bij de selectie en technische implementatie van email systemen en uiteindelijk voor 

de optimalisatie en het beheer van de dagelijkse routines. Voor een andere afdeling heeft 

Duncan Procedures en Werk Instructies geschreven en vastgelegd in het interne 

kwaliteitssysteem. 

  

Eén dag in de week is Duncan werkzaam bij een Loon- en Grondverzetbedrijf te Wijchen. Zijn 

werkzaamheden bestaan uit het bijhouden van de financiële administratie in het 

boekhoudprogramma, verhuur van containers en verkoop van materialen, planning en de 

online marketing met betrekking tot de in- en verkoop van industriële machines, inclusief de 

correspondentie met diverse instanties. 

  

Daarnaast voert Duncan administratieve werkzaamheden uit voor een Wegenbouwbedrijf te 

Tiel. 

  

Per februari 2008 gaat Duncan voor 2 dagen in de week werken als projectmedewerker voor 

een Civiel Technisch Projectbureau te Wijchen, waar hij revisiewerk uitvoert. Duncan verricht 

uitzet- en meetwerkzaamheden met de bijbehorende vertalingen naar tekening. Tevens is hij 

betrokken bij het maken van bestekken m.b.v. een bestekschrijfprogramma en helpt hij mee 

aan het ontwikkelen van een moederbegroting. 

 

Per mei 2008 komt Duncan voor 2 dagen in de week te werken bij een Wegenbouwbedrijf te 

Varik, waar hij meewerkt aan calculaties, revisiewerkzaamheden uitvoert, werken voorbereid 

en project- en financieel administratieve werkzaamheden verricht. 

 

Vanaf eind 2008 tot begin 2009 is Duncan 2 dagen per week werkzaam voor een grote 

aannemer uit Arnhem op het project waterkering Waalkade te Nijmegen. Duncan beheert hier 

de meer- en minderwerken. In dezelfde periode werkt Duncan als calculator op het 

bedrijfsbureau van een aannemer uit Varsseveld. 

 

In februari 2009 start Duncan voor 4 dagen per week op het D&C project verbreding A2 

Everdingen-Everdingen bij een grote aannemer uit Hardinxveld. Duncan is al snel fulltime 

werkzaam in de werkvoorbereiding. Hij houdt zich bezig met werk- en kwaliteitsplannen, 

assisteert het bedrijfsbureau, onderhoudt contact met de opdrachtgever en notuleert bij 

diverse overleggen. Daarnaast stelt hij afwijkingen op, beheert deze en stemt e.e.a. af met de 

opdrachtgever. Hierbij hoort ook de verificatie van de afwijkingen, waarbij in de gaten 

gehouden moet worden of in de loop van het project ook gedaan wordt hetgeen afgesproken 

is. 

 

Eind 2009 tot begin 2010 keert Duncan voor 2 dagen per week terug naar de grote aannemer 

uit Arnhem om op 2 projecten keerwanden te Arnhem wederom meer- en minderwerken bij te 

houden en de werkvoorbereiding te assisteren. 

 

Vanaf maart 2010 werkt Duncan weer fulltime voor het project A2 en levert hij samen met de 

projectleider het fysieke werk buiten op aan de interne organisatie. In de eindfase van het  
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project is Duncan betrokken bij de uitvoering en administratie van de oplevering richting 

opdrachtgever, de einddocumentatie, het afwijkingendossier en archivering. 

 

In november 2010 start Duncan bij het integrale project A12 van een grote aannemer uit 

Utrecht. Over 30 km wordt in een DBFM contract de snelweg verbreed en Duncan houdt zich in 

eerste instantie voor de overkoepelende organisatie bezig met de werk- en kwaliteitsplannen. 

Vanaf maart 2011 wordt Duncan als werkvoorbereider toegevoegd aan het Wegen team van 

cluster 3, dat het gedeelte Maarsbergen – Veenendaal realiseert. 

 

Duncan is verantwoordelijk voor het opstellen en beheren van de Wegen werkinstructies, het 

tekeningen beheer, inkoop/afroep, keuringen en fungeert als aanspreekpunt voor de 

werkvoorbereiding. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Relatics als projectinformatie beheer 

systeem en Organice als document management systeem. Hij is betrokken bij diverse 

overleggen over o.a. faseringen, waterhuishouding en een aantal deelprojecten. 

 

Nadat op 3 augustus 2012 de snelweg beschikbaar is gesteld, is Duncan mede aanspreekpunt 

voor de afronding van de restpunten voor het hele werk en de oplevering richting 

Rijkswaterstaat, Gemeenten en Waterschappen. 

 

Vanaf februari 2013 start Duncan bij het project N261 van een grote aannemer uit Utrecht. De 

weg van Waalwijk naar Tilburg wordt een doorgaande weg met ongelijkvloerse kruisingen en 

ook het knooppunt A59 bij Waalwijk wordt geheel herzien. Het betreft een DBm contract.  

 

Duncan is in de rol van keuringen-coördinator verantwoordelijk voor de inrichting en het 

beheer van het keuringensysteem en -proces van de diverse disciplines in dit integrale project. 

Het pakket Relatics wordt ook hier toegepast voor het beheer van de keuringsplannen en het 

registreren van de keuringsresultaten. Duncan controleert als eindverantwoordelijke de 

database op volledigheid en juistheid en spreekt indien nodig de diverse disciplines hierop aan. 

 

Hij beheert het bemalingenloket en is het aanspreekpunt voor het Waterschap op dat gebied. 

Daarnaast voert Duncan een aantal taken uit voor het overkoepelende projectteam. 

Hij is betrokken bij diverse overleggen over o.a. technologie, werkpakketmanagement en 

afleverpakketten. En hij is nauw betrokken bij de implementatie van het pakket SnagR t.b.v. 

registratie en beheer van restpunten in relatie tot de overdracht aan de opdrachtgever en 

stakeholders. 

 

Vanuit zijn rol is Duncan ook vanaf dag 1 betrokken bij het af- en opleverproces en wordt dit 

proces en de inhoud van de dossiers in goed onderling overleg afgestemd met de Provincie 

Noord-Brabant als opdrachtgever en de diverse Gemeenten, Rijkswaterstaat en het 

Waterschap als stakeholders. M.b.v. werkpakketmanagement wordt de voortgang bewaakt en 

middels afleverpakketten worden delen van het werk gefaseerd aan de diverse stakeholders 

ter controle ingediend. 

 

Naar RWS wordt middels DTB/Kerngis opgeleverd en voor de Provincie, de Gemeenten en het 

Waterschap wordt DG Dialog gebruikt. Op dit moment bevindt het project zich in de 

afrondende fase. De weg is opengesteld, de restpunten worden weggewerkt en de dossiers 

gevuld.  


