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CURRICULUM VITAE – JOHAN VAN AKEN 

 

CONTACT INFORMATIE 
Johan Van Aken 

johan.vanaken@whistler-re.be 

0032 475 97 89 75 
 

SAMENVATTING KWALITEITEN  

Johan combineert een sterk strategisch denkvermogen met een hands-on mentaliteit. Hij werkt 

planmatig, denkt out-of the box en houdt steeds rekening met de specifieke context van een 

project of organisatie. Johan neemt graag de enthousiaste leiding over een team waarbij zijn 

belangrijkste ambitie is om een zinvolle bijdrage te leveren aan het succesvol welslagen van 

projecten en initiatieven.  

In verschillende sectoren, gaande van automotive tot chemie en metallurgie, was hij 

werkzaam als projectmanager, asset management consultant, senior reliability engineer en 

docent reliability methodieken. 

 

OPLEIDING 
2010 
2008 
2002 
1993 - 1997 

VCA Certificaat 
Certificate Prince 2 foundation 
Arbeidsanalyse 
Industrieel Ingenieur Electromechanica 

 
 
Partners voor ondernemen 
Hogeschool Antwerpen 
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WERKERVARING 

RELIABILITY PROJECT   METALLURGIE 
Johan heeft mee de reliability afdeling opgericht. Samen met zijn collega’s ontwikkelde hij de missie, 

visie en strategie van de afdeling, werden de KPI’s bepaald en werd er een plan opgesteld om reliability 

methodieken te implementeren in de organisatie. 

Voor bestaande installaties analyseert Johan de huidige onderhoudsplannen door middel van bad 

actor analyses en reversed RCM oefeningen. Tevens voert Johan Root Cause Analysis uit op 

voorgevallen incidenten. 

Voor nieuwe installaties bekijkt Johan het LCM gebeuren (Life Cycle Management), met als doel de 

total cost of ownership zo laag mogelijk te houden.  

 

SAP-PM IMPLEMENTATIE   OIL & GAS 
Voor een klant in de Oil en Gas sector heeft Johan meegewerkt aan het opzetten van hun CMMS 

systeem (SAP-PM). Hiervoor ontwikkelde hij de installatie onderhoudsstrategie in nauwe 

samenwerking met de klant. Deze strategie had tot doel om zowel de beschikbaarheid en 

betrouwbaarheid van de installatie te verhogen als te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen. 

Hij coördineerde de SAP-PM implementatie van de gedefinieerde onderhoudsstrategie. Hiervoor was 

hij verantwoordelijk voor een team van 4 personen met als doel het vergaren, verwerken en opladen 

van alle benodigde asset data en het opmaken van de bijpassende plannen. 

Daarnaast was hij verantwoordelijk voor het voorbereiden en opvolgen van de trainingen, go live en 

post live support. 

 

VERSCHILLENDE KLEINERE PROJECTEN IN DE FOOD EN CHEMIE SECTOR 
 

DOCENT RELIABILITY, WERKVOORBEREIDING EN PLANNING, SHUT DOWN MANAGEMENT 
Johan geeft verschillende cursussen over reliability, werkvoorbereiding & planning en shut down 

management voor gespecialiseerde opleidingscentra (IE-net, Bemas, IFBD, IIR) 

 

BEGELEIDING RELIABILITY 
Johan begeleidt bedrijven bij het opzetten of verder uitwerken van hun reliability afdeling. Hij voert 

een kloofanalyse uit tussen waar het bedrijf staat en waar het (strategisch) naartoe wil, bepaalt en 

implementeert samen met de klant de nodige stappen.  
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TECHNISCHE KENNIS 
 De meest gangbare reliabilty methodieken 

 SAP-PM 

 Project management 

 Arbeidsanalyse, arbeidstijdsmeting 

 De meest gangbare PC applicaties 

 


