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       WIE BEN IK?  

Ik ben John, getrouwd en heb twee kinderen, Ruben  en Marijn. Ik geniet 

van ons gezin, vrienden, diepgang, basketbal, zeezeilen en vakanties met 

elkaar. Zakelijk een “tough cookie” in sales, weet wat de klant wil en heb 

veel mensenkennis. Werk graag bij bedrijven die zowel techniek als ICT 

toepassen. Ik ben zeer empatisch en kan goed levelellen. Voor 

gedetailleerde informatie verwijs ik hierbij naar mijn LinkedIn profiel op 

https://www.linkedin.com/in/john-burggraaf  

       BELANGRIJKE ERVARING  

a.i. Commercial Manager RM Sales    2016 - heden 

• Strategisch accountmanagement met Defensie, grote internationale 

events georganiseerd en CRM geïmplementeerd 

• Verbetering van bezoeken/leads ratio door Sales automation. 

• Verbeteren PMC met team en toevoeging Intelligence. 

• Top500 klanten binnen gebracht met nieuwe Retail en predictive 

analytics propositie.  

Managing Partner EPRL    2010 –2016 
• Eerste volle jaar meer dan 1 mio omzet en >25% rendement.  

• Meer dan 20 FTE freelancers en partners in projecten en 

detacheringen. 

Commercieel Manager Cmotions    2005 – 2010 
• New Business development groei naar 3,5 mio en verantwoording 

voor 75% van de totale omzet. 

• Nieuwe PMC en masterclass in de markt gezet. 

 

Sales Manager CMG - Getronics    1998 - 2005 
• Sales effectiviteit vergroot bij meer dan 30 MT leden door 

vernieuwde “oprechte interesse” aanpak van canvassen tot en met 

commerciële gesprekken. 

• Succesvolle partnerships Microsoft en OpenText en klanten. 

• Marktonderzoek en herverdeling finance en industry markt opgezet. 

Account Manager/ Hfd R&D Manuli    1993 – 1998 
• Zeer succesvol beheer over 50% omzetklanten en groei bij DAF-

trucks verhoogd van 100K naar 1 MIO 

• Veel training op gebied van Airconditioning, rubber en plastics 

in Italie 

• Duits en Engels voertaal binnen bedrijf i.v.m. Commercieel 

Directeur 

• Betere productiemethodes ingevoerd incl. automated testing 

• OEM klanten als Ford (Dui, UK), Volvo, Mitsubishi, Nedcar en 

DAF Trucks 

 

       LEVENSFILOSOFIE 

“Geen pieken zonder dalen” 

       PERSOONLIJK  

 

       Overig 

 

Meyers Briggs type ESFP-A: 

https://www.16personalities.com/nl/es

fp-persoonlijkheid  

Volgens Insights: Bemiddelend Inspirator 

       TALEN 

Nederlands  

Engels 

Duits 

 

       ONDERSCHEIDING 

Microsoft Beste CRM Win Award voor 

Ziggo implementatie in 2009. 

       VRIJWILLIGERSWERK 

Partner – Stichting Leergeld voor 
minderbedeelde gezinnen sport bieden 
aan kinderen. 

Voorzitter sinds 2016 – Basketbal 
verenging (sponsoring, website)  

Technische Commissie – Basketbal 
vereniging 

Teamleider – VOGG – Geestelijk 
gehandicapten 

Strategisch

Empathisch

People skills

Analytisch

Commercieel

Productietechniek

ICT

Sales Automation

Strategic Sales
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       OVERIGE ERVARING  

• Afgestudeerd bij RDM Heyplaat op het gebied van begroting en werkvoorbereiding voor Schelde Fregatten.  

• Als (assistent) hoofd R&D airconditioning ontwikkeling bij Manuli Automotive voor Daf Trucks, Ford, Mitsubishi en 

Volvo en verbeteringen in productie toegepast. Veel te maken gehad met kwaliteitsnormeringen (ISO/QS) en 

technisch opgeleid in rubbers en kunststoffen fabriek in Italië. Ook een verbetering toegepast in 

calculatieprogramma’s voor het berekenen van airco leidingen voor een nieuwe lijn auto’s welke een besparing 

opleverde van 75% van de calculatietijd. Op basis van relatie en vertrouwen Daf trucks als klant laten groeien in 

eerste jaar van 100K naar 1 MIO omzet. Totale omzet verantwoordelijkheid van 29 mio. Voor goedkopere 

productie werd bij Manuli ook gebruik gemaakt van een fabriek in Polen.  

• Grote Mercedes/ MTU dieselmotoren verkocht bij onderdeel Daimler Chrysler voor schepen, aggregaten en 

kranen. Veel contacten met Duitsland o.a. Friedrichshafen en Stuttgart.  

• Bij Rheinmetall zeer succesvol MAN Truck Event georganiseerd op Militair terrein bij Leusderheide.  

• Bij EATON Automotive als Supervisor Internal Sales gewerkt, een bedrijf in het automatisch vervaardigen van 

spiegel-verstelinstrumenten. Tevens gevraagd om migratie programma te managen van Baan Triton naar Oracle 

voor zowel Nederlands- als VS-vestiging.  

• Logistiek proces opgezet bij Masterfoods voor export Uncle Bens sauzen naar Rusland via route Baltische staten 

en tussenoverslag opgezet. 

• Voor gemeente Rotterdam de Erasmusbrug in 3D getekend in Autocad ten behoeve van een doorsnede onderzoek 

en het wegdek ingedeeld; 

• CRM geïmplementeerd van workshop tot en met technische implementatie bij goede doelen bedrijf en een 

bouwbedrijf in plaatsen van kozijnen en vensters.  

• Meerdere kleine bedrijven geholpen in professioneel IT-advies, servermigratie naar Cloud, Office365, Google 

Adwords en websiteontwikkeling.  

• Bij Aegon Dbase programma ontwikkeld vanuit Technisch- en Functioneel ontwerp voor jaarbalans.  

• Database programma ontwikkeld voor Peterson – overslag voor volledige logistieke afhandeling van grote Freight-

in-out (FIO) schepen. Programma heeft meer dan 20 jaar foutloos gedraaid in zowel Rotterdamse als Amsterdamse 

haven.   

       OPLEIDING/TRAINING 

Hogeschool Rotterdam: Werktuigbouwkunde, specialisatie productietechniek  
Directors Course bij CMG  
Sales Trainingen bij SARV en Feyen & Tichelaar  
QS9000 High Quality training bij Ford 
 
  

       HOBBY’S  

Mijn gezin is mijn basis. Getrouwd met Marliese en heb twee zoons. We houden van reizen, varen, kajuitzeilen of 

catamaran zeilen op zee, intensief sporten en leuke dingen doen met elkaar of met goede vrienden. Breed 

liefhebber van muziek en fervent wijn liefhebber.  

Basketbal nog competitief en ben ook voorzitter in deze vereniging. Een kanteling in het bestuur doorgemaakt om te 

groeien tot een grotere professionelere vereniging. Fusie met naastgelegen vereniging succesvol uitgevoerd. Met 

veel passie voor deze sport vind ik het erg leuk om de vereniging te besturen om zoveel mogelijk jeugd en senioren 

voor deze sport te enthousiasmeren. Ook middels een samenwerking met Stichting Leergeld geholpen om kinderen 

van minder bedeelde gezinnen ook te kunnen laten sporten.  

Voorbeeld personen voor mij zijn Branson, Collins, Covey en Goldratt.  

Daarnaast heb ik nog samen met mijn vrouw het bedrijf TMC-Support waarmee we regionaal MKB-bedrijven helpen 

om hun ICT professioneel op te zetten en goed gevonden te worden op internet.  


