
 

 

Curriculum Vitae 

Naam: Bert van der Es  

 Adres:  Trix Terwindtstraat 8 

 4333 CE  MIDDELBURG 

Telefoon:  06-54987904 

Mail: bertvde@zeelandnet.nl 

Burgerlijke staat: Getrouwd, 4 kinderen 

Nationaliteit: Nederlandse 

Levensovertuiging: Christelijk 

Opleidingen: MAVO D-niveau te Assen. (Diploma) 

 MTS-Electronica te Groningen. (Diploma) 

 

 

 
 

Profiel: 

- Alert en sensitief 

- Expressief 

- Resultaat- , doel- en toekomstgericht 

- Positief, prettige uitstraling 

- Betrokken 
 

 

Persoonlijke competenties: 

- Luisteren 

- Analyseren 

- Ontwerpen 

- Presenteren. (Goede 

uitdrukkingsvaardigheid) 
 

 

Huidige werksituatie: 

Coördinator mediafaciliteiten bij Omroep Zeeland, Oost-Souburg 

- Functioneel leiding geven aan afdeling mediafaciliteiten 

- Maken van personeelsplanning 

- Opleidingen verzorgen voor programmamakers 

- Leiden van uitzendings- en vervangingsprojecten 
 

 

Historie: 

1988 Afronding MAVO-opleiding 

1989 Stichting ‘de Luisterpost’ (vrijwilligerswerk) 

1989 - 1995 Radio Omroep Stichting Assen (vrijwilligerswerk) 

1993 - 1995 Lokale Omroep Assen (vrijwilligerswerk) 

1994 Afronding MTS-opleiding 

1995 Werkzaam bij E.C.P. 

 - Dupliceertechnicus 

1995 Werkzaam bij Omroep Zeeland 

 - Programma technicus radio 

(2003) - Coördinator radio 

(2012) - Coördinator mediafacilteiten (RTV) 

 - (Voorzitter OR) 

 - (Presentator weekendprogramma) 
 

 

mailto:bertvde@zeelandnet.nl
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Enkele ervaringen: 
 

Vervangingsprojecten: 

 

 

Bouw RTV studio’s 

Vernieuwing apparatuur en infrastructuur van 3 radio studio’s 

 Uitvoerder 

 

 Functioneel ontwerp 

 Technisch ontwerp 

 Configuratie DHD en CAB 

 Installeren apparatuur tijdelijke 

fasen 

 

 
Rampenconvenant 

Inrichting van faciliteiten voor noodsysteem 

 Uitvoerder  Technisch ontwerp 

 Aansturing leverancier 

 Instructie aan medewerkers 

 

 

Update reportagewagen radio 

Vernieuwing apparatuur en infrastructuur 

 Projectleider  Technisch ontwerp 

 Planning en calculatie 

 Aansturing medewerkers 

 

 

Vernieuwing uitzendsysteem radio 

Vervanging 3 servers en 11 werkstations 

 Projectleider  Aansturing leverancier en afdeling 

ICT 
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Vervolg vervangingsprojecten: 

 

 

Vervanging hf-apparatuur 

Vernieuwing apparatuur en infrastructuur, plaatsing nieuwe 

studiomast 

 Projectleider  Technisch ontwerp 

 Planning en calculatie 

 Aansturing leveranciers 

 

 

Intercom en audio Live-tv 

Vernieuwing apparatuur en infrastructuur, aanpassing 

workflow 

 (Deel) 

projectleider 

 Technisch ontwerp 

 Configuratie audioconsole en 

intercom 

 Training van superusers en 

gebruikers 

 

(Meer) 
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Uitzendingsprojecten: 

 

 

Opname Zeeuwse Top-40 

Opname van 10 bands op locatie 

1 uur Live radio-uitzending 

 Projectleider 

 Radiotechnicus 

 Ontwerp AV-routingen 

 Calculatie en planning 

 Aansturing interne- en externe 

medewerkers beeld, licht en 

geluid 

 Schuiven van de uitzending 

 

 

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 

15 (Dag) RTV uitzendingen op locatie 

2 Niet reguliere tv uitzendingen 

 Projectleider 

 

 Calculatie en planning 

 Aansturing in- en externe 

medewerkers beeld, licht en 

geluid 

 

 

Racoon & Friends 

Opname liveconcert 

 Projectleider  Calculatie en planning 

 Aansturing in- en externe 

medewerkers beeld en geluid 

 Kabeljongen ;-) 

 

 

Verkiezingen 2015 

3 Complexe Tv-uitzendingen, waarvan 2 live 

Diverse audioverbindingen 

 Projectleider 

 Uitvoerder 

 Ontwerp opstelling 

 Calculatie en planning 

 Aansturing in- en externe 

medewerkers beeld licht en geluid 
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Vervolg uitzendingsprojecten: 

 

 

Bevrijdingsfestival Vlissingen 2015 

8 uur (Dag) RTV uitzending vanaf locatie met 2 mobile 

verbindingen en relaystations 

1 uur live tv-registratie van cultuurprogramma vanuit kerk 

Div. radioverbindingen 

 Projectleider 

 Uitvoerder 

 Ontwerp opstelling en AV-

routingen 

 Calculatie en planning 

 Aansturing interne- en externe 

medewerkers beeld en geluid 

 

 

Tour de France 2015 

2x 1 uur live tv registratie vanaf locatie 

Diverse video- en audioverbindingen 

 Projectleider 

 (Deel) uitvoerder 

 Ontwerp opstelling en AV-

routingen 

 Calculatie en planning 

 Aansturing interne- en externe 

medewerkers beeld en geluid 

 

 

Kustmarathon 2015 

3 dagen (Dag) RTV uitzending vanaf locatie 

Diverse video- en audioverbindingen oa via vliegtuig 

 Projectleider  Calculatie en planning 

 Aansturing interne- en externe 

medewerkers beeld en geluid 

 

(Meer) 
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Diverse werkzaamheden: 

 

 

Oliebollenshow 2014 

Liveregistratie van 6 bands 

 Liveregistratie  Maken van priklijsten 

 Opstellen van microfoons 

 Maken van monitormix 

 Maken van liveregistratie 

 

 

Herdenkingsdienst Thijs Kramer 

Liveregistratie van bijeenkomst op locatie met 

strijkersensemble 

PA in 2 kerken 

 Liveregistratie 

dienst en 

livemuziek 

 Monitors 

 PA in zalen 

 Maken van technisch ontwerp 

 Opstellen van apparatuur 

 Leggen van infrastructuur 

 Maken van liveregistratie en 

onderliggende monitormix en PA 

mix 1 en 2 

 

 

Vervaardigen basisopleiding audio 

Basisopleiding audio voor vrijwilligers (41 p.) 

 Schrijver 

 Opleider 

 Vervaardigen tekst, voorbeelden, 

tekeningen en geluidsmateriaal 

 Opleiden en trainen 

 

(Meer) 
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Vrijwilligers projecten: 

 

 

Aanpak geluid GKV Middelburg 

Verbetering van de geluidsbeleving van 5,8 naar 8 

 Projectleider 

 Uitvoerder 

 Installateur 

 Coördinator AVP 

 Technisch ontwerp 

 Calculatie 

 Installeren apparatuur 

 Opleiden vrijwilligers 

 

 

Aanpak geluid CGK Middelburg 

Verbetering van de geluidsbeleving 

 Adviseur  Presentaties en demo’s 

 Technisch ontwerp 

 Calculatie 

 ? (Project nog gaande) 

 

 

Opstelling voor N8vdN8 

Licht- en geluidopstelling in Nieuwe kerk in Middelburg 

Aansturing van synchroon licht en 8 ch. geluid verdeeld door 

de gehele kerk 

 Uitvoerder 

 Operator 

 Maken van inhoudelijk ontwerp 

 Maken van technisch ontwerp 

 

 

(Kerst)(kerk)musical(s) 

Licht- en geluid 

 Uitvoerder 

 Operator 

 Maken van technisch ontwerp 

voor geluid en licht 

 Opstellen van apparatuur 

 Aansturen van vrijwilligers 

 

 

Hobby’s: 
 Muziek (Piano) 

 Fotografie 


