
 

 

Felix van Bussel 
 

 
 
 
Geboortedatum: 
19 december 1968 
 
Geboorteplaats:  
Deurne 
 
Geslacht:  
Man 
 
Nationaliteit:  
Nederlandse 

 
Burgerlijke staat:  
Gehuwd 
 
LinkedIn: 
www.linkedin.com/in/felixvanbussel 
 
Website: 
www.pontifix.nu 
 
Rijbewijs: 
BE, C 
 
Certificaten: 
Heftruck, Reachtruck, 
Stapelaar & EPT 
 
Militaire dienst: 
1989 - 1990. Verbindingen.  
Telexist en 4-ton chauffeur. 
 
ICT (gebruiker, geen expert): 
Office (Excel, Word & PP).  
SAP, AX & Navision. 
 
 
 
 

Opleidingen 
--------------------------------------------------------------------------------- 
Post HBO Projectmanagement (behaald)  sep 2001 - jun 2002 
Hogeschool Amsterdam/Brabant, Eindhoven 
 
HTS Bedrijfskader TO (behaald) sep 1990 - jun 1992 
Fontys Hogeschool, Eindhoven 
 
HBO Vervoer (propedeuse behaald)  sep 1986 - jun 1989 
Hogeschool voor Toerisme en Verkeer, Tilburg 
 
HAVO (behaald) sep 1982 – jun 1986 
Peelland College, Deurne 
 
Cursussen 
--------------------------------------------------------------------------------- 
Nyenrode Business Universiteit       2017 
Collegereeks Logistiek Management (behaald) 
• Supply Chain Management, Lean Management 
• Big Data & Supply Chain Innovation Financieel Management 
• Planning & Forecasting, Inkoop & Logistiek 
 
Interne cursussen Bosch Rexroth (behaald)  2015 
• Compliance, Code of Conduct, Antitrust Law, Product Liability 
• Logistics Concepts, Export Control, Communication in Logistics 
 
Bosch Productie Systeem (BPS) (behaald)  2014 
Interne, meerdaagse cursus Bosch Rexroth 
 
Logistics for Executives Bosch (behaald)  2014 
 
Resultaatgericht leiding geven Beter Bed 2011 
Interne, meerdaagse cursus Beter Bed 
 
Tendering, bijeenkomsten EVO 2010 
 
MAPS, personeelsbeleid FedEx (behaald)  2009 
Interne cursus personeelsbeleid FedEx 
 
Leadership Principles, managen FedEx (behaald)  2008 
Interne, meerdaagse cursus managen bij FedEx 
 
Werkervaring ZZP-er 
--------------------------------------------------------------------------------- 
Zelfstandig ondernemer okt 2017 – heden 
Pontifix logistiek, Boxtel 
 
De afgelopen 27 jaar heb ik de logistiek van meerdere bedrijven (mede) 
opgezet en/of verbeterd op grote lijnen en in details. Ik weet snel de 
bottlenecks te vinden en op te lossen. Ik ga de werkvloer op om oorzaak en 
gevolg te achterhalen. En nog belangrijker; ik weet het vertrouwen te 
winnen van uw medewerkers, want dat is nodig om een organisatie volledig 
te doorgronden en verder te helpen. Mijn manier van werken heb ik 
ontwikkeld tijdens mijn detacheringen en banen in loondienst. Daardoor heb 
ik veel mooie logistieke klussen mogen klaren. Ik maak complexe logistiek 
simpeler en werkbaar voor iedereen. Bedenk creatieve oplossingen, voer ze 
uit en borg ze. 
 
Interim opdrachten 
Pontifix logistiek levert personeelskracht. Ik ben beschikbaar voor interim 
werkzaamheden in uw dagelijkse logistieke organisatie. 
 
 

 
 
 



 

 

Wat is de betekenis van Pontifix? 
Pontifix is afgeleid van het Latijnse  
woord Pontifex, wat bruggenbouwer 
betekent. Dat geeft goed weer hoe ik 
ben; een doelgerichte bruggen- 
bouwer en verbinder van mensen. 
Zo fix ik de klus! 
 
Vaardigheden: 
Geven van leiding, sociaal, humor, 
plannen, praktisch, integer, loyaal, 
proactief, inzicht in cijfers, creatief, 
accuraat & doelgericht. 
 
Sport: 
Hockey, golf, ski. 
 
Talen: 
Nederlands; Moedertaal 
Engels;  Gevorderd 
Duits;  Middel 
Frans;  Basic 
 
Referenties: 
Op aanvraag beschikbaar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logistiek advies 
Pontifix logistiek gaat op zoek naar het beste antwoord op uw vraag. Dat 
doe ik door mee te kijken op de werkvloer, met mensen te spreken en goed 
te luisteren. Samen met u kijk ik naar uw logistieke organisatie. Welke 
processen verlopen naar wens en waar is verbetering mogelijk. Ik denk mee 
en adviseer u over passende verbeteringen voor uw logistieke processen. Ik 
geef u handvatten en advies zodat u de juiste beslissingen kunt nemen. 
 
fmcg projecten 
Pontifix logistiek coördineert uw fmcg (fast moving consumer goods) 
projecten. Ik verzamel de operationele en strategische kennis van u en uw 
medewerkers. Tevens inventariseer ik de ideeën in uw organisatie ten 
aanzien van het project. Ik vul die waar nodig aan met mijn eigen inzichten 
en maak hiervan een logisch en praktisch geheel. Zo ontwikkelt het project 
zich naar een breed gedragen en gewenst resultaat. 
 
Uitgevoerde opdrachten 
--------------------------------------------------------------------------------- 
Quality & Performance Manager a.i.                     sept 2022 – apr 2023 
L-Founders of Loyalty/Nunner, Den Bosch/Drunen 
Zorgdragen dat outboudorders 100% de deur uit gaan naar klanten. 
Hiervoor systematiek opgezet en geborgt. Verder organisatie adviseren. 
 
Operations Manager CWT a.i.                                 feb 2022 – aug 2022 
L-Founders of Loyalty/Nunner, Den Bosch/Drunen 
Hoofdverantwoordelijk voor het Centraal Warehouse in Tilburg. Aansturen 
van de Supervisors en facilitaire afdeling. Ter overbrugging naar vaste DC 
manager. 140 FTE en 5 direct reports. 
 
Manager Logistiek a.i.                                                sept 2021 – feb 2022 
L-Founders of Loyalty/Nunner, Den Bosch/Drunen 
Operationele ondersteuning aan opstartende magazijnoperatie bij 3PL voor 
en in opdracht van de eindklant L-Founders. Organisatie adviseren. 
 
Manager Logistiek a.i.                                                mei 2021 – sept 2021 
Destil Prolians, Tilburg 
Operationele ondersteuning aan magazijn operatie na implementatie van D365. 
Verantwoordelijk voor de dagelijks aansturing van 2 supervisors, 2 Teamleiders en 
2 Voormannen & indirect voor 60 FTE. Verdeeld over 2 shifts. 
 
Coachen Teamleider DC                                              jan 2021 – apr 2021 
Bruynzeel Storage Systems, Panningen 
Een teamleider ondersteund & geholpen. Op praktisch en communicatief gebied. 
 
Manager Logistiek a.i.                                                  aug 2019 – jan 2020 
NRF (Nederlandse Radiateuren Fabriek), Milsbeek 
Warehouse organisatie herstructureren nadat nieuw AX Dynamics 
geïmplementeerd was en niet naar wens verliep. De interne organisatie 
opnieuw structuur gegeven. Coachen van leidinggevenden. 
 
Manager Logistiek a.i.                                                  juli 2018 – aug 2019 
Pooling Partners (Pasec), Malle België 
Onderzoek waar verbeteringen mogelijk zijn binnen de logistieke afdeling. 
Deze doorgevoerd en geeffectueerd. Afdeling aangestuurd en 
geherstructureerd. Afdeling CS geïntegreerd binnen logistieke afdeling. 
 
Production Manager a.i.                                             nov 2017 – juni 2018 
Hilding Anders Netherlands, Vroomshoop 
Diverse opdrachten uitgevoerd. Van wegwerken achterstanden tot 
verbeterprocessen. Ook FTE reductie gerealiseerd middels uitvoeren van 
Project Blue en vernieuwen van een deel van het machinepark. 
 

       
 
 

 



 

 

Quotes gepost op LinkedIn: 
• Als je doet wat je deed, dan krijg je  

Wat je kreeg… 
• Vertrouwen is de output van een relatie, 

niet de input… 
• Kan het niet zoals het moet, dan moet 

het maar zoals het kan… 
• Wie denkt dat kennis duur is, vergist zich 

in de kosten van onwetendheid… 
• Ook belangrijk in communicatie is horen 

wat er niet gezegd wordt… 
• Als je praat, herhaal je vaak wat je al 

weet. Als je luistert, leer je misschien iets 
nieuws… 

• Als je los laat, heb je 2 handen vrij. Dat 
biedt mogelijkheden, toch?… 

• If you change nothing, nothing will 
change… 

• Wie met beide benen op de grond blijft 
staan, komt niet ver… 

• Making mistakes is better than faking 
perfection… 

• Alleen ga je sneller, samen kom je 
verder… 

• Impossible only means that you haven’t 
found the solution yet… 

• The future depends on what you do 
today… 

• Yesterday's home runs don't win today’s 
games… 

• Goede raad is duur, er niet naar luisteren 
nog duurder… 

• Als je focust op kosten, gaat de kwaliteit 
omlaag; als je focust op kwaliteit, gaan 
de kosten omlaag… 

• Als je focust op resultaat, zul je nooit 
veranderen; Wanneer je focust op 
verandering, zul je resultaat zien… 

• Alles gaat met passen en meten; als je 
niet meet, past het niet en als het niet 
past, moet je meten… 

• Als je je eigen weg gaat, zal niemand je 
inhalen… 

• Meten = weten & gissen = missen… 
• Zeg wat je doet & doe wat je zegt… 
• Een leuke baan is half het werk… 
• Vooruit is niet altijd rechtdoor… 
• Tijd is geld, vrije tijd is goud… 
• Change is a chance and a start… 
• If you can dream it, you can do it… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

Werkervaring loondienst 
--------------------------------------------------------------------------------- 

       Zelfontwikkeling & zorg voor anderen  jan 2016 - sep 2017 
Sabbatical, Boxtel 
 
In 2016 een periode de tijd genomen voor mijzelf en mijn gezin. Actievere invulling als opvoeder 
van mijn toen nog 5 jarige zoon en tevens veelvuldig hulp verleent aan beide ouders (toen 86 & 
88 jaar). Ook diverse bijeenkomsten bij gewoond op gebied van sport, zelfreflectie en qi-gong. 
Daarnaast hulp geboden bij diverse verbouwingen en een verhuizing. 
 
Manager Warehouse  jun 2013 – dec 2015 
Bosch Rexroth, Boxtel 
 
Aansturen van de logistieke centra in Boxtel. Voor interne klanten (ETO fabrieken) als externe 
Sales klanten, wereldwijd. Aansturen van 45 FTE waarvan 5 direct reports. Afgebouwd naar 35 
FTE. Externe opslaglocaties gereduceerd met 50%. Meest trots op: Structuur en overzicht 
gebracht in dagelijkse werkzaamheden van de afdeling. Vertrouwen van de (interne) klanten 
terugverdiend door middel van nakomen van afspraken en kwalitatief leveren van werk. Dagelijks 
bordoverleg geïmplementeerd. Afdeling kwalitatief naar een hoger niveau getild. 
Reden van vertrek: Bedrijfseconomische redenen. 
 
Manager DC    feb 2010 – mei 2013 
Beter Bed, Uden 
 
De dagelijkse aansturing van het logistieke centrum in Uden. Afdelingen Ontvangst, Picking, 
Expeditie, Service & Administratie. Aansturen van 120 FTE waarvan 6 direct reports. Mede 
beslisser en teamlid in projectteam voor o.a. aanschaf eigen wagenpark. Zorgen voor juiste en 
correcte leveringen naar de eindgebruiker, de consument. Oplossen van klachten. Code 95 
structuur opgezet voor chauffeurs. 
 
Operations Manager   jan 2008 - jan 2010 
FedEx Supply Chain Services, Veldhoven 
 
2 Locaties aangestuurd, 49 FTE, incl. 3 direct reports. Verantwoordelijk voor correcte uitvoering 
van de logistieke processen van met name Amerikaanse klanten. Inbound, opslaan, administreren 
en outbound. Op verzoek van klant laten verzamelen en verzendklaar maken. Indien nodig 
modificeren van goederen (VAL/VAS). Verzenden naar eindgebruiker. Afzetgebied EMEA en Azië. 
 
Logistiek Manager  mei 2002 - okt 2007 
Kwik-Fit / Wereldband, Son & Etten-Leur 
 
Het opzetten en ontwikkelen van de logistieke bandendistributie voor de Nederlandse Kwik-Fit 
filialen. Borgen van de dagelijkse operationele organisatie. Implementatie van het WM-pakket 
Navision en scanning. Projectmanager voor de verhuizing van de logistieke organisatie van Son 
naar Etten-Leur. 
 
Interim Manager  mrt 2001 - mei 2002 
Yacht, Eindhoven 
 
jan 2002–mei 2002: Warehouse Manager Vtech. Reorganiseren DC in Weert. 
okt 2001–dec 2001: Manager Magazijn Schuitema. Begeleiden sluiting DC Son. 
mei 2001–sep 2001: Manager Logistiek & Distributie Depa. Reorganiseren DC. 
 
Bedrijfsleider Distributie Centrum  apr 1994 - mrt 2001 
Basismarkt / Laurus, Zaltbommel & Hoogeveen 
 
1999 – 2001:  Bedrijfsleider Distributie Centrum Zaltbommel. 
Verantwoordelijk voor reorganisatie, herstructurering en aansturing van de dagelijkse DC operatie. 
Leiding gegeven aan 120 FTE. 
1995 – 1999:  Bedrijfsleider Distributie Centrum Hoogeveen. 
In Hoogeveen het 2e distributiecentrum voor Basismarkt in NL opgezet. 
1994 – 1995:   Trainee Distributie Centrum Zaltbommel. 


