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Naam   Albertus Hendrikus Lagerweij (Bert) 
Titel   Ir. 
Adres   Vermeerstraat 34, 6521 LX Nijmegen 
Telefoon  024 - 36 56 773 / 06 – 132 111 79 
E-mail   info@conbuquest.nl 
Website  www.conbuquest.nl  en www.led-events.nl   
Twitter   @bertlagerweij 
Geboren  27- 03 -1960, Arnhem 
Burgelijke staat Gehuwd, geen kinderen 
Nationaliteit  Nederlands 

 
Wie ben ik? 
Ik ben enthousiast, energiek en doelgericht. Werk gestructureerd en 
planmatig. Werk graag samen met anderen. Met mijn bedrijf heb ik als doel 
om mijn passie voor duurzaamheid/MVO en ondernemen te vertalen in 
concrete resultaten voor ondernemers, stichtingen en/of stad/provincie. 
 

Opleiding 
 
2009   Radboud Universiteit Nijmegen 

• Leergang Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
 
1978 - 1984  Technische Universiteit Eindhoven 
   • Studierichting: Bedrijfskunde 
   • Vakgroep: Organisatiekunde 
   • afstudeerspecialisatie: Logistiek 
   • Diploma behaald in augustus 1984 
 
1972 – 1978  Atheneum B, Maastricht 

• Examenvakken: Nederlands, Engels, Duits, 
Wiskunde 1, Economie 1, Economie 2, Scheikunde. 

 
Talenkennis 

• Nederlands (moedertaal )  •  Engels (vloeiend)  •   
Duits (goed)  •  Frans (redelijk) 

 
Hobby’s 
• tennissen  •   zingen  •  reizen  •  wandelen 
 
Vrijwilligerswerk 
• regiospinner Urgenda • bestuurslid netwerkclub  • coördinator bij Jong 
ondernemen   
 • publieksservice Keizer Karel Podia 

 

http://www.conbuquest.nl/
http://www.led-events.nl/


 

 

 

 

Werkervaring 
 

2007 – heden Conbuquest, Nijmegen www.conbuquest.nl 
 
    Zelfstandig ondernemer  
 
Verduurzaming en maatschappelijk verantwoord ondernemen 
• Programma of project management  
• Workshop “MVO voor MKB en ZZP” 
• Begeleiding bij MVO beleidsvorming en implementatie 
• Verduurzaming van evenementen (onder handelsnaam LeD events, zie 
www.led-events.nl) 
• Verduurzaming van sportverenigingen 
 
 
Begeleiden van ondernemers: 
• Bij de opstart c.q. optimalisatie van de onderneming 
• Analyse naar de financieel-economische ontwikkeling 
• Project management 
 
Intermezzo: Oktober 2006 – Maart 2007: 2e wereldreis gemaakt. 
 
 

1999 - 2006  PRS Management,  Zetten 
www.palletreturnsystem.com 

 
   Directeur PRS Management B.V. 
 
• verantwoordelijk voor de opzet en ontwikkeling van een Europees Pallet 
retour systeem voor de plastic industrie in Europa en het midden oosten 
• gerealiseerde omzet: € 45 M 
• binnenhalen van klanten, uitbreiden van geleverde services en aanboren 
van nieuwe marken 
• ISO 9001 certificatie gerealiseerd 
• lokale kantoren in Spanje, Italië, Duitsland, Scandinavië, UK, Polen en 
Turkije geopend en geoptimaliseerd 
 
 
Intermezzo: Oktober 1998 – Maart 1999: 1e wereldreis gemaakt. 
 
 

1995 – 1998 Logitech, Nijmegen en USA 
www.logitech.com 

 
1997 – 1998  Supply Chain Director America, Australia  

Logitech hoofdkantoor,  Fremont, California, USA 
 
• verantwoordelijke voor de reorganisatie en optimalisatie van de 
Amerikaanse Supply chain organisatie, processen en infrastructuur 
• personeelsbestand gereduceerd van 110 medewerkers naar een staf van 
21 specialisten, sterk in ogenschouw nemend de sociale aspecten die dit 
met zich meebracht. 
 
 

http://www.conbuquest.nl/
http://www.led-events.nl/
http://www.palletreturnsystem.com/
http://www.logitech.com/


 

 

 

 

1995 – 1997  European Services & Distribution manager 
   European services & Distrib. Centre, Nijmegen 
 
• verantwoordelijk voor opzet en optimalisatie van Europees logistiek 
centrum 
• aannemen en aansturen van 30 specialisten 
• managen van 3 logistieke partners, verpakking en opslag/distributie. 
• leiden van wereldwijde supply chain projecten. 
 

 

1986 - 1995 Digital Equipment  Corporation, 
European services Centre,  Nijmegen 

 
1993 – 1995   European refurb and recycling centre manager 
 
• verantwoordelijk voor het opzetten van een Europees Recycling centrum 
en integratie met het  
  bestaande refurb centrum 
• operatie opgezet  met  › 100 mensen (sociale werkplaats) 
• afdeling omgevormd van cost centre naar profit centre 
 
1991 – 1993  Order fulfillment manager 
 
• verantwoordelijk voor uitlevering van orders voor randapparatuur binnen 
Digital Europa 
• aansturen 10 medewerkers (planners en customer service specialisten)  
• Europees project geleid ter verkorting van levertijden 
 
 
1988 – 1990  Business Finance manager 
 
• verantwoordelijk voor alle financiele aspecten van een van de business 
units, waaronder budgettering, rapportering, kostprijs management en 
financiële analyses. 
• aansturen van 2 financieel analisten 
 
1986 – 1988  New product planning manager 
 
• verantwoordelijk voor optimale logistieke in- en uitfasering van 
computeronderdelen binnen de Field Service organisatie in Europa 
• aansturen van 2 planners 
 

 
1984 – 1986 PTT Telecommunicatie, Den Haag 
 
1985 – 1986  Strategisch inkoper 
 
• verantwoordelijk voor logistieke en commerciële inhoud van contracten 
met toeleveranciers 
 
1984 – 1986  Projectmedewerker Logistiek besturingssysteem 
 
• verantwoordelijk voor keuze en implementatie van Distribution 
Requirements Planning (DRP) Systeem  (lid van projectteam) 

 


