
Curriculum Vitae 
 
Persoonlijke gegevens 
Naam:    John van Tongeren  
Geboortedatum:   10-05-1958 
Adres:    Mient 24  
Postcode:  2141 TC 
Woonplaats:  Vijfhuizen 
Telefoon:   023 – 558 1815 
Mobiel:   06 – 2168 2620 
E-mail:    john@johnvtongeren.nl 
Website:  johnvtongeren.nl 
 
 
Profiel 
Met kwaliteiten als uitstekende vakkennis, tactvol, sociaal en punctueel zorg ik ervoor dat de machines onder 
mijn verantwoordelijkheid een goede productie maken. Enkele van mijn sterke kanten zijn het handhaven van 
kwaliteit volgens de gestelde normen, de snelheid en het georganiseerd werken. 
Ik word gewaardeerd door mijn collega’s omdat ik goed kan luisteren en, indien nodig, een coachende houding 
heb. Mijn administratie is op orde en ik verhelp direct kleine verstoringen aan de machine.  

Hobby’s 
Naast mijn werkzaamheden ben ik in mijn vrije tijd graag bezig met verschillende hobby’s. Naar muziek 
luisteren doe ik al van jongs af aan. Sinds kort ben ik aan het gitaarspelen. Tijdens de zomermaanden rijd ik 
graag op mijn motor (Yamaha BT1100). Ook ben ik een liefhebber van koken en voetbal. Daarnaast ga ik graag 
op vakantie naar Zuid-Europa. 

Vaardigheden 
Loyaal 
Ruim veertig jaar ben ik werkzaam geweest bij Koninklijke Joh. Enschede, dit laat naar mijn bescheiden mening 
mijn loyaliteit duidelijk zien. Ook in deze tijd van afbouw van de organisatie ben ik trouw aan mijn huidige 
werkgever en zorg ervoor dat mijn activiteiten netjes worden afgerond.  
 
Discipline   
De regels en procedures binnen Koninklijke Joh. Enschedé zijn door mij altijd goed opgevolgd. Bij problemen 
met regels of procedures neem ik contact op met de verantwoordelijke leidinggevende. 
 
Aanpassingsvermogen   
Ik werk met alle machines binnen ons drukproces. Daarbij beheers ik alle binnen het bedrijf voorkomende 
druktechnieken en fungeer regelmatig als leermeester. 
 
Verantwoordelijk   
Ik voel me verantwoordelijk voor het afleveren van een product, volgens specificaties en met de gevraagde of 
zelfs betere kwaliteit. Daarnaast heb ik aandacht voor verbeterpunten. 
 
Zelfstandig werken   
Tijdens een shift ben ik verantwoordelijk voor het goed functioneren van de machine, het product en de 
overdracht naar de volgende shift.  
 
Collegialiteit   
Bij mijn werkgever ben ik een van de meest ervaren collega’s. Dat betekent dat regelmatig een beroep wordt 
gedaan op mijn kennis en ervaring. De omgang met collega’s gaat me erg makkelijk af. 
 
Leervermogen 
Ik heb ruime ervaring in het bedienen van productiemachines. Dat geeft mij een goede basis om mij nieuwe 
kennis en kunde snel eigen te maken. 
 



 
Aandacht voor details   
In mijn werk hoor en zie ik veel details. Met mijn ervaring zie ik situaties ontstaan waarin de kwaliteit van het 
product of de staat van de machine achteruitgaat. Als dat gebeurt zorg ik voor de nodige aanpassingen in de 
productie.  
 
Flexibel 
Ik heb mij tijdens mijn werkzaamheden altijd flexibel opgesteld, zowel naar mijn werkgever als naar collega’s. 
Door de combinatie van mijn flexibiliteit én multifunctionaliteit, was het voor de planning altijd eenvoudig om 
mij in te roosteren.  
 
 
Werkervaring 
 
Operator  druktechnieken  | Grafisch Technicus 
Officiële functieomschrijving: Technische functie gericht op het instellen en coördineren van een drukpers, die 
onderling op elkaar afgesteld worden voor het bedrukken van voorbedrukte en planovellen in meerdere 
kleuren.  
De functie omvat verschillende deelaspecten: 

• controle 
• procesbeheersing 
• kwaliteitsbeheersing 
• registratie 

 
Er is regelmatig sprake van omschakelen tijdens de werkzaamheden. Oplettendheid ten aanzien van alle 
aspecten en fasen van het productieproces is noodzakelijk. Een grafisch technicus werkt regelmatig onder 
tijdsdruk, accuratesse blijft daarbij gehandhaafd. 
 
Operator plaatdruk:  
Mijn werkzaamheden als operator Plaatdruk zijn voornamelijk gericht op het instellen en coördineren van een 
drukpers, bestaande uit 4 sjablooncilinder en een Orlof verzamelcilinder. 
 
Operator simultaan offset: 
Als operator simultaan offsetdrukker ben ik veelal bezig met het instellen en coördineren van de simultaanpers, 
bestaande uit meerdere drukeenheden die onderling op elkaar afgestemd worden.  
De drukeenheden, 6 of meer gecombineerd nat/droog en schoon/weerdruk, worden gebruikt voor het 
bedrukken van planovellen (blanco, watermerk of voorzien van folie en/of zeefdruk)  in 6 tot 20 kleuren. De 
simultaan offset techniek wordt ingezet veelal als Irisdruk als onderdeel van de bankbiljettenproductie.  
 
Operator boekdruknummerdruk: 
Tijdens mijn werkzaamheden als boekdruknummerdrukker ligt de focus op het instellen en coördineren van 
een boekdrukpers bestaande uit 2 drukeenheden en meerdere nummerateurs. Zij zijn onderling op elkaar 
afgestemd en worden ingezet voor het nummeren van bankbiljetten op planovellen volgens een bijgeleverd 
nummerschema, eveneens als onderdeel van de bankbiljettenproductie. Ieder biljet dient 2 identieke nummers 
te krijgen. 
In voorkomende gevallen wordt er ook doormiddel van een cliché een slechts onder UV licht zichtbare 
illustratie gedrukt. 
 
Teamleider 
Als teamleider gaf ik leiding aan een groep drukkers in de drieploegendienst, ik werkte daarbij onder leiding 
van de afdelingsmanager. Als teamleider was ik het vaste aanspreekpunt in geval van problemen/vragen. Ik 
zorgde er onder andere voor dat de productie vloeiend verliep, communiceren met andere afdelingen is daarbij 
één van de speerpunten om dat doel te halen. 
 
 
 
 



Loopbaanstappen binnen Koninklijke Joh. Enschedé 
 

• Administratieve & technische werkzaamheden MitZ.nl - Webdesign 2017 – heden  
• Operator druktechnieken / Grafisch technicus    1976 – 2017  
• Teamleider        2010 – 2016 
• Simultaan offsetdrukker      1995 – 2017 
• Plaatdrukker / Grafisch Technicus     1985 – 2017  
• Boekdruk nummerdrukker      1980 – 2017 
• Grafische school Haarlem      1971 – 1976 

 
 
Opleidingen 
1971 – 1976 Grafische school Haarlem 
1980 Opleiding Boekdruk nummerdrukker 
1983 – 1985 Grafische school Amsterdam: Opleiding Plaatdrukker / Grafisch Technicus 
1995 Opleiding Simultaan Offsetdrukker 
2011 Opleiding BHV [EHBO] 
2016 Heftruck/stapelaar/motorpallettruck certificaat  

 
Referentie 
Dhr. J. van Leeuwen  Directeur Koninklijke Joh. Enschedé j.vanleeuwen@joh-enschede.nl 


