Hans
van Nijnatten

27 mei 1957

Werkervaring
2002-heden
Sky Unlimited Kemdirect
Zelfstandig professional
Werkzaamheden:
 Ontwikkelen van was- en reinigingsmiddelen, cosmetica
en toiletadditieven voor de vrijetijdsmarkt
 Genoemde producten in eigen beheer of als
dienstverlener (huismerken) op de markt brengen
 Advieswerk op het gebied van wet- en regelgeving rond
was en reiniging, cosmetica en octrooien
 Online en offline marketing en sales tbv van een eigen
merk (Kemdirect) alsmede online verkopen in webshop
 Vrijwel alle ondersteunende zaken zoals de administratie,
design en verpakkingsontwikkeling in eigen beheer
 Schrijven en verdedigen octrooien
 Handelsnaam- en merkenbeheer

Gehuwd, 2 kinderen
Zeggeveen 3
4823 HM Breda
076-5417229
06-26758945
hans@kemdirect.nl

Mijn Profiel

Ik ben een zeer ervaren
productontwikkelaar en
marketeer/ondernemer.
Mijn kwaliteiten: innovatief,
communicatief en lef om bestaande
paden te verlaten, ook en vooral als
dat weerstand oproept.
Het is mijn overtuiging dat voor
goede producten en grondstoffen
een markt gevonden of gecreëerd
kan worden. Als ondernemer en
marketeer weet ik hoe weerstanden
overwonnen kunnen worden om tot
een snelle en succesvolle introductie
en/of groei te komen.
Ben van nature erg kostenbewust en
weet als geen ander dat een degelijk
netwerk essentieel is om zaken voor
elkaar te krijgen.

1994 - 2002
Thetford BV
Research and Development Chemist
Werkzaamheden:
 Onderzoek naar en ontwikkelen van toiletadditieven,
reinigers, deodoranten en onderhoudsmiddelen
 Als projectmanager medeverantwoordelijk voor het naar
de markt brengen van deze producten in nauwe
samenwerking met de marketing en Sales Afdeling
 Het ontwikkelen van relevante laboratorium methoden
ter ondersteuning van de R&D en kwaliteitsborging
 Het ontwikkelen en implementeren van
productievoorschriften en opschalen
 Het assisteren en initiëren van inkoop of ontwikkeling
van verpakkingsmaterialen
 Schrijven van (concept) octrooiteksten of andere
manieren om exclusiviteit te borgen
 Bijhouden en vertalen van veranderende wet- en
regelgeving in productaanpassing of aanpassing van de
etikettering
1991 - 1994
Sara Lee Douwe Egberts
Product manager was en reiniging
Werkzaamheden:
 Schrijven en implementeren van marketingplannen
 Product- en verpakking ontwikkeling t.b.v. veelal private
label (huismerk) klanten
 Bijhouden van allerhande productadministratie
 Doen van productpresentaties bij (mogelijke) klanten

Behaalde diploma’s
Nima A en B (C gevolgd)
HLO biochemie (ing. titel)
HBO-b Medische Biologie
HBO-a Microbiologie
Open Universiteit :
Energie en Voeding
Centraal Bureau SC Baarn:
Schimmels in Voedingsmiddelen
Overige kwalificaties:
Erkend lid Nederlandse orde van
uitvinders NOVU
Expert member Higherlevel.nl
IVN natuurgids
Meervoudig octrooihouder
Lid Sepawa Nederland

Talen &
computervaardigheden






Nederlands: Uitstekend
Engels: Uitstekend
Duits: Redelijk
Software: Word, Excel,
Wordpress, Adobe,
Woocommerce

Vrijetijdsbesteding









Tennis
Fotografie
Reizen
Lezen

Bijhouden van stand
wetenshap en actualiteit
Kweken siergarnalen

Werkervaring-vervolg
1988-1992
Sara Lee
Assistent exploratieve enzymatisch research
Werkzaamheden:
 Het vaak in grote vrijheid bedenken en testen van
concepten en spin off producten. Voorbeelden zijn de
ontwikkeling van een innovatieve oksel- en een
voetendeodorant op biochemische basis met de
technologie van Zendium tandpasta in het achterhoofd
 Testen van bovengenoemde concepten met behulp van
interne en externe consumentenpanels.
 Ondersteunen van andere teams als daar biochemische
of microbiologische kennis en ervaring ontbrak en als
deelnemer in diverse panels
 Ontwikkelen van relevante laboratorium bepalingen ter
ondersteuning van bovengenoemde R&D
1982 – 1988
Grada Productie bedrijven
Chef laboratorium
Werkzaamheden:
 Kwaliteitscontrole (eindverantwoordelijk)
 Corrigeren van productie
 Receptontwikkeling
 Ontwikkeling analyse methoden
1981 – 1982
Cargill Bergen op Zoom
Analist
Werkzaamheden:
 Analyseren productie- en afvalstroommonsters in
ploegendienst

Referenties
Op verzoek

