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Nationaliteit : Nederlands 
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Website : www.sab-consulting.com 
Mobiel : 0031 655 246 599 
Functie : Senior Consultant 

 

Profiel 
In 2001 ben ik afgestudeerd aan de Nationale Vervoersacademie in Venlo. Deze opleiding is de basis 
geweest voor mijn verdere professionele carrière. Gedurende mijn carrière heb ik me continue bezig 
gehouden met het automatiseren van logistieke bedrijfsprocessen.  
 
Sinds 2001 heb ik als functionele consultant op veel verschillende SAP projecten deelgenomen. Ik 
heb me steeds begeven in het werkveld van de logistiek. Gedurende de jaren heb ik bewezen in 
staat te zijn om wensen / eisen van bedrijven succesvol te vertalen in werkbare SAP oplossingen.  
 
Binnen de logistiek houd ik me vooral bezig met het automatiseren van magazijn- en 
transportprocessen. In SAP betekent dit dat ik ruime ervaring heb in de modules Extended 
Warehouse Management (SCM-EWM), Warehouse Management (LE-WM) en Transportation (LE-
TRA). In deze modules ben ik ook gecertificeerd door SAP. Daarnaast heb ik kennis van en ben ik 
gecertificeerd voor SAP Transportation Management.  
 
Ik heb ervaring opgedaan bij bedrijven in het MKB, maar ook bij de grote bedrijven en heb projecten 
gedaan in zowel het binnen- als het buitenland. Ik heb ervaring in de branches Automotive, Handel, 
Productie, FMCG. Daarnaast heb ik ervaring met het implementeren van SAP bij logistiek 
dienstverleners. 
 
Ik heb een ‘hands-on’ mentaliteit en probeer het praktische nut van software oplossingen altijd op 
de eerste plaats te houden. Op deze manier lever ik advies waarmee ik van toegevoegde waarde kan 
zijn voor mijn klanten.  
 
Sinds2014 werk ik als zelfstandig ondernemer en heb ik SAB Consulting opgericht. SAB Consulting is 
een SAP dienstverlener op het gebied van Warehousing & Transportation. 
 
Ik ben door SAP gecertificeerd op gebied van Extended Warehouse Management (EWM9.0), 
Transportation Management (TM8.0), ERP Logistics Execution System (LES in ECC6.0) en ERP 
Materials Management (MM in R/3 4.6C). 
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Project ervaring 
 

Periode June 2018 – heden 

Bedrijf ASML 

Branche Productie 

Omgeving SAP EWM 9.4 

Rol Functioneel consultant (EWM) 

ASML is ‘s werelds grootste producent van litographie systemin. Het bedrijf heeft assemblage 
faciliteiten en magazijnen over de hele wereld. Bij de assemblage faciliteiten zijn dit de hoofd 
magazijnen terwijl er dichtbij de klant locaties lokale magazijnen bestaan. Die lokale magazijnen 
zorgen voor de aanvoer van componenten en gereedschappen die op een klantlocatie nodig zijn.  
ASML is een wereldwijde programma gestart om een nieuwe SAP systeem te implementeren. 
Onderdelen daarvan zijn SAP ERP, SAP EWM en Event Management. Het eerste deel van het 
project staat op het punt om live te gaan en heeft betrekking op de assemblage activiteiten. Ik 
werk mee op tet tweede deel van het project dat zich concentreert op de veld logistiek. Als EWM 
consultant werk ik aan het verzamelen en valideren van behoeftes en aan het opstellen, 
afstemmen en afronden van de blauwdruk. Nadat de blauwdruk is afgerond start de realisatie 
fase.  

 
 

Periode Januari 2018 – Juni 2018 

Bedrijf Friesland Campina 

Branche FMCG 

Omgeving SAP EWM 9.4 

Rol Functioneel consultant (EWM) 

In deze rol werk ik als lead consultant op het Ingredients project. Dit project heeft als doel om 8 
warehouses onder te brengen in de organisatie structuur van Friesland Campina. Een aantal van 
de warehouses zijn al live in EWM, daarvoor zal er een verplaatsing naar de nieuwe organisatie 
structuur plaatsvinden. Een aantal andere warehouses zijn nog niet / deels live en daar zal nieuwe 
EWM functionaliteit worden ingezet. Mijn rol bestaat uit het inrichten van EWM, opzetten van 
systemen en systeem integratie, ondersteunen van key-user testen en oplossen van issues. 
Daarnaast het voorbereiden en ondersteunen van de go-live en het bieden van after go-live 
support. 

 
 

Periode September 2017 – januari 2018 

Bedrijf Tennant 

Branche Production 

Omgeving SAP EWM 9.3 

Rol Functioneel consultant (EWM) 

Tennant is halverwege 2017 live gegaan met SAP EWM. Dit heeft het voormalige WM systeem 
vervangen. 
Sinds de go-live ondervindt het bedrijf problemen op verschillende gebieden. Het effect van deze 
problemen is dat het warehouse en de interne productie daarvan hinder ondervinden.  
Ik ben door Tennant ingehuurd om de EWM issues te analyseren en oplossingen voor te stellen.  
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De issues bevinden zich op allerlei gebieden binnen EWM, van inbound processes tot outbound 
processes, van interne replenishments tot staging voor productieorders. 

 
 
 
 

Periode April 2014 – September 2017 

Bedrijf Ford Motor Company 

Branche Automotive 

Omgeving SAP EWM 7.02 

Rol Functioneel consultant (EWM) 

Binnen Ford wordt er gewerkt aan een Europees project met als doel de verschillende magazijnen 
op SAP EWM te zetten. Als onderdeel van dat project wordt er momenteel gewerkt aan de 
implementatie van de magazijnen in Keulen en Valencia. In mijn rol als functioneel consultant 
houd ik me bezig met de implementatie van beide magazijnen.  
Het magazijn in Valencia vervult een belangrijke functie in Europa. De Spaanse, Portugese en 
Afrikaanse dealers worden vanuit Valencia beleverd. Het magazijn in Valencia beslaat een 
oppervlakte van 45.000 m2 en verwerkt zo’n 9.500 orderregels per dag. Het wordt tegenwoordig 
volledig door EWM aangestuurd waarbij RF scanning en voice picking als middelen worden 
ingezet. Daarnaast bevindt zich in Valencia een 3PL partner van Ford. Voor dit 3PL magazijn zijn 
binnen EWM vereenvoudigde processen geïmplementeerd. Deze 3PL oplossing is in juni 2014 
succesvol live gebracht. 
Het magazijn in Keulen is Europa’s grootste “source depot”, wat inhoudt dat de andere 
magazijnen van hieruit worden beleverd. Het magazijn beslaat een oppervlakte van 172.000 m2 
en verwerkt tussen de 37000 en 38500 orderregels per dag. Om dit magazijn volledig in EWM te 
integreren zijn er verschillende ‘deel-projecten’ uitgevoerd. Ik ben als functioneel consultant 
verantwoordelijk voor de “Receiving and Putaway” processen. Deze processen starten met de 
registratie van Inbound deliveries en worden vervolgens verder verwerkt d.m.v. de aankomst van 
TU’s via Yard Management, de goederenontvangstboeking, deconsolidatie en tenslotte de 
putaway location determination en de putaway execution via RF. Gezien de hoge fillrate in dit 
magazijn is de ‘addition to stock’ strategie extreem belangrijk.  

 
 

Periode Maart 2014 – heden 

Bedrijf MS Schippers 

Branche Handel 

Omgeving SAP ECC6.0 

Rol Functioneel consultant (WM) 

Bij de firma Schippers heb ik de afgelopen jaren aan verschillende projecten meegewerkt. Een 
aantal daarvan zijn: 

• Serienummering binnen SAP WM (start 03-2014) 

• Integratie van 3 nieuwe magazijnen in Canada o.b.v. WM (start 07-2014); 

• Integratie van productie afdeling  met SAP PP (start 10-2014); 

• Optimalisering van het verzendproces i.c.m. trailerregistratie (start 11-2015). 
 
De firma Schippers is een klant waarvoor ik allerlei zaken, op het gebied van logistiek, oppak. 
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Periode Augustus 2013 – Maart 2014 

Bedrijf V&D 

Branche Retail 

Omgeving SAP EWM 7.02 

Rol Functioneel consultant 

V&D gaat het DC in Aduard sluiten. Alle voorraden en Aduard specifieke processen worden 
verplaatst naar het nieuwbouw DC in Nieuwegein. Doel van dit project is om die move te 
ondersteunen en succesvol live te brengen. Bas’ rol is die van ‘lead EWM consultant’.  

 

Periode Januari 2013 – Augustus 2013 

Bedrijf Lamb Weston 

Branche Productie 

Omgeving SAP ERP 

Rol Functioneel consultant 

Lamb Weston Meijer (LWM) werkt al met een ECC template omgeving. Een recent overgenomen 
Oostenrijkse vestiging (in Hollabrunn) wordt in dit project toegevoegd aan de template.  Jonkman 
startte het project als consulant voor inkoop, APO, productie en magazijnbeheer. Uiteindelijk 
heeft hij een leidende rol opgepakt voor wat betreft het deel magazijnbeheer.  
Het magazijn in Hollabrunn bestaat uit drie fysieke ruimten, een voor de ingredienten, een voor 
het verpakkingsmateriaal en de folieen en een derde voor de diepgevroren producten (met name 
eindproducten).  
Omdat de Magazijnbeheer oplossing van SAP nagenoeg niet gebruikt werd in de template, moest 
die module vanaf nul worden opgezet en worden aangesloten op de processen in de template.  
Uiteindelijk is dat gelukt en zijn alle 3 magazijndelen live gebracht. Nagenoeg alle processen zijn 
meegenomen in de live gang en zijn nu onderdeel van LWM’s template. Gedurende zowel de 
inkomende, interne en uitgaande goederenstromen worden pallets met hun SSCC nummer, via RF 
scanning geregistreerd. 

 

Periode September 2012 – Januari 2013 

Bedrijf V&D 

Branche Retail 

Omgeving SAP EWM 7.02 en SAP ERP 

Rol Functioneel consultant 

Bas ondersteunt de V&D organisatie met after-go live support voor de recente EWM 
implementatie. Meer details over het implementatie project staan verderop. 
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Periode Juli 2012 – Januari 2013 

Bedrijf Intern Aepex project 

Branche Branche onafhankelijk 

Omgeving SAP TM9.0, EWM9.0 en SAP ERP 

Rol Functioneel consultant 

Aepex is een van SAP’s Ramp-up partners op het gebied van TM9.0 en EWM9.0. Met dit project 
worden beide systemen, in combinatie met SAP ERP, geïmplementeerd, waarbij er sprake is van 
een integratie tussen TM en EWM. Een voorbeeld van een scenario dat we geconfigureerd 
hebben is een logistiek dienstverlener die een “Door-to-door” service biedt aan haar klanten. In 
dit scenario worden goederen vanuit Nederlands naar Argentinië verscheept, waarbij meerdere 
transportmodaliteiten worden ingezet en verschillende magazijnen worden gebruikt voor opslag 
en tussenopslag. Ook scenario’s die meer in lijn liggen met de zogenaamde verladers (bedrijven 
die de goederen (laten) versturen) zijn ingericht en werken integraal. Daarnaast hebben we de 
integratie van TM met de CarCube boordcomputer van Trimble gerealiseerd. Daardoor worden 
chauffeurs voorzien van ritinformatie en kunnen diezelfde ritten middels Track&Trace worden 
bijgehouden. 

 
 

Periode Doorlopende projecten 

Bedrijf Verschillende Prototypes voor SAP Duitsland 

Branche Retail 

Omgeving SAP TM, EWM en ERP  

Rol Functioneel consultant 

Breuninger (Duitse retailer)                               ERP (ECC6) en EWM 7.02 
Sigma Alimentos (Mexicaanse retailer)                             TM 8.0 en EWM 7.02 
SABIC (Saoedi-Arabisch productie bedrijf)               ERP (ECC6) en EWM7.02 

 
 

Periode April - Mei 2012 

Bedrijf Intern Aepex project 

Branche Branche onafhankelijk 

Omgeving SAP EWM 

Rol Functioneel consultant 

Aepex is gecertificeerd voor de RDS oplossing van EWM. Dit project heeft ervoor gezorgd dat we 
dit resultaat hebben bereikt. Intern zijn de RDS processen voor EWM geïmplementeerd en heeft 
Aepex de kennis en kunde ervaren die nodig is om RDS bij klanten in te kunnen zetten. 
De RDS processen bevatten een aantal, min of meer standaard, warehouse processen. Deze 
worden als totaalpakket verkocht en geïmplementeerd. 
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Periode Maart 2012 

Bedrijf SAP AG (Center of Excellence) 

Branche Branche onafhankelijk 

Omgeving SAP TM en EWM 

Rol Tester  

Bas neemt deel aan de Acceptatie Testen bij SAP AG in Walldorf op het gebied van TM9.0 en 
EWM9.0. Deze systemen zijn in ontwikkeling. Belangrijkste test onderwerp is de integratie tussen 
EWM9.0, ERP en TM9.0. 

 
 

Periode Januari 2012 – Juli 2012 

Bedrijf Intern Aepex project 

Branche Branche onafhankelijk 

Omgeving SAP TM, EWM en SAP ERP 

Rol Functioneel consultant 

Aepex is een intern project gestart met als doel om de huidige versies van TM (8.1) en EWM (7.02) 
integraal te laten werken met ERP. Bas werkt op dit project als een van de lead consultants op het 
gebied van TM. De integratie werkt tussen ERP, EWM en TM maar ook via PI en Event 
Management.  

 
 

Periode Maart 2012 – Juni 2012 

Bedrijf Intern Aepex project 

Branche Branche onafhankelijk 

Omgeving SAP ERP Warehouse Management met Task & Resource Management (TRM) 

Rol Functional consultant 

Aepex is een intern project gestart met als doel een WM template met SAP TRM (Task en 
Resource Management) te ontwikkelen. Na een succesvolle project periode is deze template 
beschikbaar binnen Aepex en kan worden ingezet voor klantdemo’s.  

 
 
 
 
 

Periode Oktober 2011 – Mei 2012 

Bedrijf V&D 

Branche Retail 

Omgeving SAP EWM en SAP ERP 

Rol Functioneel consultant 

Sinds oktober 2011 neemt Bas deel aan het V&D project om Extended Warehouse Management 
te implementeren. Dit unieke project (het is de 1e Nederlandse klant die EWM implementeert) 
heeft als doel om het volledige nieuwe DC van V&D te automatiseren met EWM software. Alle 
voorkomende magazijnprocessen worden (deels) ondergebracht in EWM, waarbij ook 
koppelingen met een Schaeffer systeem wordt gerealiseerd. In het magazijn zal gewerkt gaan 
worden met RF scanning, dat als component aan EWM is gekoppeld. De rol van Bas is die van 
consultant, waarbij hij zich bezig houdt met een aantal deelprocessen. 
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Periode Juli 2011 

Bedrijf Aepex 

Branche Consultancy 

Omgeving Boot Camp SAP TM 8.1 

Rol Functioneel consultant 

Tijdens de BootCamp van SAP TM8.1, die in juli 2011 in Walldorf werd gehouden heeft Bas 
gewerkt aan het valideren en uitbreiden van het “International Inbound Logistics” scenario. Bas 
had tijdens deze 2 weken durende BootCamp een actieve rol als teamlid en bouwde en 
documenteerde zijn deel van het scenario. Ook verzorgde hij de eindpresentatie voor zijn team op 
de slotdag van de BootCamp.  

 

Periode Juni 2011 – December 2011 

Bedrijf Aepex / SAP Duitsland 

Branche Shipper / Service Provider 

Omgeving SAP TM 8.0 en SAP TM8.1 

Rol Functioneel consultant 

Sinds juni 2011 wordt er binnen Aepex gewerkt aan het ontwikkelen van scenario’s binnen SAP 
TM. Scenario’s die ontwikkeld worden zijn: 

• Integratie van een boordcomputer (Carcube van Trimble) met SAP TM 
o Integratie via web services, die loopt over PI, TM, EM en de Carcube Server. 

• Gecombineerde ingaande en uitgaande transporten 
o Order Management, Planning en Charge Management voor gecombineerde 

ingaande en uitgaande transportstromen. 

• Tendering scenario 
o Order Management, Carrier bepaling via Tendering, Planning and Charge 

Management.  
 
 

Periode November 2010 – Mei 2011 

Bedrijf Philips 

Branche Productie 

Omgeving SAP ERP (ECC 6) 

Rol Functioneel consultant 

Bas heeft gewerkt aan het roll-out project om de SAP Healthcare kernel bij vestigingen in 
Hamburg en Aurora (US) te implementeren. Hij is daarbij verantwoordelijk geweest voor het deel 
Inventory Management en Warehouse Management. Binnen WM is de Quality Management 
module geactiveerd m.b.v. de WM-QM interface. Naast QM is ook de WM-PP interface 
geactiveerd en in gebruik. 

 
 

Periode Oktober 2010 – Mei 2011 

Bedrijf Intern Ciber Nederland 

Branche Service provider 

Omgeving SAP TM8.0 

Rol Functioneel consultant 
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De Ramp-Up voor TM8.0 werd gestart in december 2010. Binnen Ciber heeft Bas een intern 
project opgestart om deze versie intern te implementeren. Doel van dit project was om 
uiteindelijk de kennis en kunde te vergaren om TM bij klanten te kunnen implementeren.  
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Periode April 2010 – Juni 2011 

Bedrijf Partners Network 

Branche Handel 

Omgeving SAP ECC 6.0 

Rol Functioneel consultant 

Partners Network is een intermediair die handel mogelijk maakt tussen partners over de gehele 
wereld. Het bedrijf koppelt vraag en aanbod aan elkaar en wordt daarbij in de toekomst 
ondersteund door een SAP systeem. Tijdens dit project wordt dit SAP systeem compleet nieuw 
ingericht. De blauwdruk op het gebied van SD en MM voor dit systeem is mede door Bas 
opgesteld. 

 

Periode November 2009 – April 2010 

Bedrijf GP Batteries 

Branche Handel 

Omgeving SAP ECC 6.0 

Rol Functioneel consultant 

GP Batteries is een handelsonderneming in batterijen, lampen en aanverwante producten. Alle 
bedrijfsprocessen worden ondergebracht in het SAP systeem. Als onderdeel van Logistics 
Execution wordt Value Added Services ingezet. De VAS afhandeling wordt zowel tijdens 
binnenkomende als uitgaande goederenstromen toegepast. VAS activiteiten worden op 
verschillende niveaus getriggerd. Daarnaast worden de interne magazijn processen afgebeeld met 
RF scanning. Bas is verantwoordelijk voor de logistieke inrichting van het systeem. Naast 
bovenstaande taken houdt hij zich bezig met systeemontwikkelingen. Dit doet hij onder 
begeleiding van een senior ABAP-er.  

 
 

Periode Augustus 2009 – Juli 2010 

Bedrijf Koninklijke Nederlandse Munt 

Branche Productie 

Omgeving SAP ERP (ECC 6), SAP LE-WM, LE-SH and WM-PP integratie. 

Rol Functioneel consultant 

Koninklijke Nederlandse Munt is productieonderneming in muntproducten. Tijdens dit project 
wordt een nieuw ERP systeem geïmplementeerd. De logistieke afhandeling wordt als onderdeel 
hiervan ook binnen SAP afgebeeld. De logistieke processen worden volledig afgebeeld in SAP. Bas 
is verantwoordelijk voor de logistieke inrichting van het systeem. 

 
 

Periode Mei 2009 – Augustus 2009 

Bedrijf Groupe LFE 

Branche Handel 

Omgeving SAP ERP (ECC 6) 

Rol Functioneel consultant 

Groupe LFE maakt al gebruik van SAP. In de loop van de tijd zijn een aantal issues ontstaan op 
verschillende gebieden. Deze issues bevinden zich in de SD / MM / LES modules van SAP en zijn 
door Bas opgepakt en opgelost. 
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Periode Juni 2009 – Mei 2010 

Bedrijf CTAC 

Branche Dienstverlening 

Omgeving SAP ERP (ECC 6) 

Rol Functioneel consultant 

Binnen de eigen organisatie (toenmalige werkgever, CTAC) wordt gewerkt aan het ontwikkelen 
van een Transport Management Systeem binnen SAP ERP. De ontwikkeling van dit TMS wordt 
mede door Bas begeleidt. Hij is, als een van de lead consultants, direct betrokken bij de 
ontwikkeling ervan. Naast het definiëren van de scope en het uitzetten van de grote lijn is het 
speerpunt voor hem de communicatie tussen SAP en de boordcomputers in de vrachtwagen, 
alsmede de communicatie tussen SAP en de ritplanning software van een derde partij. 

 

Periode Mei 2009 – Februari 2010 

Bedrijf Sibo 

Branche Handel 

Omgeving SAP ERP (ECC 6) 

Rol Functioneel consultant 

Sibo is handelsonderneming in waterproducten. Tijdens dit project wordt een nieuw ERP systeem 
geïmplementeerd. De logistieke afhandeling wordt als onderdeel hiervan ook binnen SAP 
afgebeeld. Sibo zal, gelijk met de verhuizing naar het nieuwe pand, het SAP systeem in gebruik 
nemen.  De logistieke processen worden afgebeeld met RF scanning. Bas is verantwoordelijk voor 
de logistieke inrichting van het systeem. 

 
 

Periode Augustus 2008 – Oktober 2008 

Bedrijf Geodis 

Branche Dienstverlening 

Omgeving SAP ERP (ECC 6) 

Rol Functioneel consultant 

Geodis werkt met SAP ECC 6.0. Hier binnen zijn de modules Warehouse Management, 
Task&Resource Management, Handling Unit Management, Value Added Services en Dynamic 
Cycle Counting ingezet. Het orderpicken vindt gedeeltelijk plaats met voice picking en RF scanning.  
Geodis heeft, sinds de Go-Live, nog een openstaande issue lijst. Daarnaast bestaat er een lijst met 
gewenste functionaliteiten. Bas heeft van beide lijsten zaken opgepakt en afgerond. 

 
 

Periode Augustus 2008 - Mei 2009 

Bedrijf Van Riel distripet (tegenwoordig bekend als Beeztees) 

Branche Handel 

Omgeving SAP ERP (ECC 6) 

Rol Functioneel consultant 

Van Riel is handelsonderneming in dierproducten. Tijdens dit project wordt een nieuw ERP 
systeem geïmplementeerd. De logistieke afhandeling wordt als onderdeel hiervan ook binnen SAP 
afgebeeld. Bas is verantwoordelijk voor de logistieke inrichting van het systeem. 
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Periode Juni 2008 – Januari 2009 

Bedrijf Zenner 

Branche Handel 

Omgeving SAP ERP (ECC 6) 

Rol Functioneel consultant 

Zenner is handelsonderneming in haarmode producten. Vertegenwoordigers bezoeken dagelijks 
klanten door het hele land en nemen daar verkooporders op. De orders worden geregistreerd in 
de mobiele handterminal van de vertegenwoordiger. Dagelijks worden de geregistreerde 
gegevens overgenomen in SAP met als resultaat een of meerdere verkooporders. Bas heeft de 
ontwikkeling van deze interface begeleidt. 
Daarnaast heeft hij de ontwikkeling van een interface met het Duitse ERP systeem van Zenner 
begeleidt. Deze interface verzorgt de communicatie tussen SAP en het Duitse ERP systeem voor 
wat betreft ontvangsten, uitleveringen en goederen afgiftes.  
Gelijk met de verhuizing naar het nieuw gebouwde centraal DC wordt het SAP systeem ingevoerd. 
Als onderdeel van een volledige ERP implementatie is de logistiek ook ondergebracht in SAP. De 
verschillende bedrijfsprocessen worden gedeeltelijk uitgevoerd met RF scanning en voice picking. 
Gedurende dit project heeft Bas activiteiten verricht voor zowel de werkgroep logistiek als de 
werkgroep SD. 

 
 

Periode Maart 2007 – Juli 2008 

Bedrijf Verschillende Wavin bedrijven 

Branche Productie 

Omgeving SAP ERP (ECC 6), LE-WM, WM-PP, LE-SH, LE-TRA 

Rol Functioneel consultant 

Voor de Wavin vestigingen in Duitsland (2 vestigingen), Nederland (1 vestiging), België (1 
vestiging) en Italië (1 vestiging) heeft Bas de logistieke template mede gedefinieerd en 
geïmplementeerd. Functioneel gezien was hij mede verantwoordelijk voor de verschillende 
onderdelen van SAP LES, waarbij ook RF scanning, Productie integratie van Storage Unit 
Management werd ingezet.  

 
 

Periode November 2006 – Oktober 2009 

Bedrijf Schippers B.V. 

Branche Handel 

Omgeving SAP R/3 4.7 

Rol Functioneel consultant 

De implementatie bij Schippers Europe betreft een volledig nieuw ERP systeem. De klant gaat 
gebruik maken van de aanwezige SAP LES functionaliteiten.  
Bas is verantwoordelijk voor het logistieke deel van de implementatie, hierbij worden alle 
processen in het magazijn (10.000 m2) ondersteund met RF scanning. Het SAP systeem zal 
zodanig geconfigureerd worden dat tijdens de ontvangstprocessen voldaan wordt aan de zware 
eisen die GMP regelgeving voorschrijft. Het gebruik van ADR goederen wordt hierbij volledig 
meegenomen. 
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Periode November 2006 – Februari 2007 

Bedrijf Supply Chain Factory 

Branche Dienstverlening 

Omgeving SAP R/3 4.7 

Rol Functioneel consultant 

Deze startende logistiek dienstverlener, zal haar magazijnprocessen volledig met RF af gaan 
beelden. Het gebruik van de nieuwe Crossdocking functionaliteit evenals Handling Unit 
Management wordt ingezet. Door gebruik te maken van interfaces met klanten worden 
ontvangstprocessen geoptimaliseerd. Bas houdt zich in dit project bezig de gehele inrichting van 
het SAP systeem. 

 
 

Periode Oktober 2006 – November 2006 

Bedrijf Majestic USA 

Branche Handel 

Omgeving SAP R/3 4.7 

Rol Functioneel consultant 

Na een eerste implementatie in juni 2006 is dit vervolg project opgestart. Alle processen in het 
magazijn (3000 m2) worden door deze implementatie met behulp van RF terminals en RF printers 
afgebeeld.  
Als basis voor de Amerikaanse dochteronderneming werd de inrichting van SAP LES bij de 
Nederlandse vestiging van Majestic gebruikt. Deze werd echter op een aantal punten sterk 
verbeterd. 
Door de hier toegepaste RF oplossing worden alle magazijnprocessen nu paperless afgebeeld, 
waarbij SAP de aansturing verzorgt van de uit te voeren taken. 

 
 

Periode Augustus 2006 – Oktober 2006 

Bedrijf Florensis 

Branche Productie 

Omgeving SAP R/3 4.7 

Rol Functioneel consultant 

Blauwdruk gemaakt m.b.t. SAP LES dat als xis zal dienen voor de (geplande) implementatie.  
Zeer sterke integratie nodig tussen PP-PI en SAP LES in verband met het continue lopende 
productieproces. Bij het opkweken van zaadjes tot jonge plantjes, is een product continue aan het 
groeien. Dit groeien wordt gezien als een productieproces. Daarnaast benut het product ook 
continue opslagruimte. Deze combinatievorm stelt bijzondere eisen aan de integratie tussen PP-PI 
en SAP LES. 

 
 
  



 
 

 
Curriculum Vitae 
Bas Jonkman – SAB Consulting 
 

Periode Juni 2006 

Bedrijf Majestic USA 

Branche Handel 

Omgeving SAP R/3 4.7 

Rol Functioneel consultant 

Voor Majestic Glove is een implementatie van de mYuice template uitgevoerd. Onderdeel hiervan 
was de implementatie van SAP LES.  
In het magazijn van Majestic Glove (3000 m2) worden zowel de inslag-, replenishment-, als 
afgifteprocessen met SAP afgebeeld.  
Het VAS proces is volledig geïntegreerd in het afgifteproces. 

 
 

Periode Mei 2006 – December 2006 

Bedrijf Maiburg 

Branche Handel 

Omgeving SAP R/3 4.7 

Rol Functioneel consultant 

Maiburg is handelsonderneming in aan hout verwante producten. Tijdens dit project wordt een 
nieuw ERP systeem geïmplementeerd. De logistieke afhandeling wordt als onderdeel hiervan ook 
binnen SAP afgebeeld. Bas is verantwoordelijk voor de logistieke inrichting van het systeem. 

 
 

Periode Januari 2006 – April 2006 

Bedrijf Majestic NL 

Branche Handel 

Omgeving SAP R/3 4.7 

Rol Functioneel consultant 

Gedurende dit project heeft Majestic haar magazijnactiviteiten weer in eigen beheer genomen. In 
het volledig nieuwe magazijn van Majestic (5.500 m2) worden alle logistieke processen 
ondersteund met RF binnen SAP WM. De uitslagprocessen worden met behulp van mobiele 
printers ondersteund, zodat de aansturing naar de pakketdienst tijdens het pickproces al wordt 
verzekerd. 

 
 

Periode Oktober 2005 – Februari 2006 

Bedrijf Sekisui S-Lec 

Branche Productie 

Omgeving SAP R/3 4.7 

Rol Functioneel consultant 

Sekisui is een productiebedrijf dat allerlei foliën produceert. Binnen SAP werden de voorraden 
voor de implementatie enkel op Inventory Management niveau bijgehouden. Tijdens de 
implementatie is hier de Warehouse Management module van SAP aan gekoppeld. Binnen WM 
wordt gebruik gemaakt van Storage Units, die palleteenheden vertegenwoordigen. 
Belangrijke factor is de interface met het QM systeem van deze klant.  
Alle magazijnbeweginen worden met RF apparatuur afgebeeld in SAP. 
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Periode Maart 2003 – September 2005 

Bedrijf Verschillende Aviko companies 

Branche Productie 

Omgeving SAP R/3 4.6C 

Rol Functioneel consultant 

Bas heeft bij Aviko gewerkt aan het definiëren en implementeren van de SAP template op het 
gebied van de uitvoerende logistiek. Na de succesvolle implementatie in Steenderen heeft X ook 
gewerkt aan de roll-out voor Aviko Lomm. Naast de functionele gebieden binnen SAP LES met 
HUM en RF, heeft hij ook gewerkt aan interfaces met o.a. legacy WM systemen met logistiek 
dienstverleners van Aviko. Deze interfaces liepen via SAP PI.  

 

Expertise 

SAP Extended Warehouse Management (EWM7.1 en EWM9.0) 
SAP Transportation Management TM120 training 
SAP Transportation Management (TM8.1 Boot Camp) 
SAP ERP Warehouse Management (LE-WM) 
SAP ERP Materials Management (MM) 
SAP ERP Sales and Distribution (SD) 
SAP ERP Transportation (LE-TRA) 
SAP ERP Shipping (LE-SH) 
SAP ERP Handling Unit Management (LO-HUM) 
SAP ABAP for functional consultants 
PRINCE 2 Foundation 
 
 

Opleidingen 
MEAO 
HBO Nationale Vervoersacademie 
 

Certificaten 
SAP Professional certificaat o.g.v. Extended Warehouse Management (EWM9.0) 
SAP Associate certificaat o.g.v. Transportation Management (TM8.0) 
SAP Professional certificaat o.g.v. LE-WM in ECC6 met Enhancement Pack 4 
SAP certificaat o.g.v. Materials Management 4.6C 
 
 
 

Talen 
 Spreken Lezen Schrijven 

Nederlands Moedertaal Moedertaal Moedertaal 

Engels Goed Goed Goed 

Duits Goed Goed Goed 

Spaans * Beginner Beginner Beginner 

 
* Momenteel volg ik een opleiding om de Spaanse taal te leren.  


