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 CURRICULUM VITAE 
 
ALGEMEEN 
Naam   : Dirk Johan van der Zee 
Adres   : Vuurvlinder 32 
Woonplaats  : 8607 HK Sneek 
Geboortedatum  : 13 juni 1960 
Geboorteplaats  : Sneek 
Burgerlijke staat  : gehuwd 
Telefoonnummer  : 06-206 343 64 
E-mailadres  : dvdz@me.com 
Website   : www.dirkvanderzee.frl 
 
OPLEIDINGEN, DIPLOMA’S EN CERTIFICATEN 
• 1973 - 1977  M.A.V.O. 4 
• 1977 - 1978  H.A.V.O. 4 
• 1978 - 1982  Hogere Zeevaartschool de Willem Barentsz te Terschelling. Succesvol afgerond 
   met:  
   - Diploma “b.m.” als leerling scheepswerktuigkundige bij de grote handelsvaart,  
   - Diploma “Assistent Scheepswerktuigkundige”  
   - Diploma “A” als Scheepswerktuigkundige 
• 1987 - 1988  Studerend voor diploma “B2” als scheepswerktuigkundige 
• 1989 - 1993  Master of Business Administration aan de Leeuwarden Businessschool 

   (o.l.v. The University of Glasgow) voor 90% afgerond middels behaalde 
 certificaten 

• juni -   1991  Fourth European Summerschool For Advanced Management verzorgd 
   door de University of Glasgow 
• 1993 - 1996   diverse cursussen  automatisering    
• maart- 1994  Cursus Industriële marketing verzorgd door Rens consult B.V. 
• 1996             Rendementscolleges Kostenreductie aan de Rijks Universiteit Groningen 
   Onderwerpen: 
   - Reductie van financierings- en betalingslasten 
   - Reductie door effectief inkoopmanagement 
   - Reductie door het optimaliseren van de verkoop 
   - Reductie van personele kosten 
   - De organisatie van kostenreductie 
• okt. - 1996   Refreshment day georganiseerd door Nijenrode University 
• mei -  2000  Leidinggeven, motiveren en communiceren verzorgd door Stichting PKM en  
   BTC- metaal te Nieuwegein 
• april 2002  Schriftelijk rapporteren (module van de opleiding voor Register Expert) 
• november 2002  Methodisch onderzoek en onderhandelingsvaardigheden (module van de  
   opleiding voor Register Expert) 
• juli 2004  Inleiding verzekeringsbedrijf (module van de opleiding voor Register Expert) 
• eind 2004  Scheepvaart (module van de opleiding voor Register Expert) 
• begin 2005   Succesvolle afronding van de opleiding voor Register Expert (re) 
• november 2005  Certificaat  “N.V.E.P. Qualified Yacht Surveyor Ò” 
• maart 2006  Verdieping communicatieve vaardigheden  
• 2008 – 2009  Oriëntatie Nederlands Recht 
• 2008   Ingeschreven in het register van het NIVRE (register expert) 
• mei 2009  succesvol afronden opleiding “Inleiding Nederlands Recht” 
• heden   Jaarlijks volgen van diverse branchegerichte cursussen en seminars 
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ARBEIDSVERLEDEN 
 
1982 - 1983:   Vinke Oostzee - Amsterdam 
Activiteiten van Vinke:  Het vervoer over zee van stortgoed lading. 
Functie:    stagiaire scheepswerktuigkundige 
 
1983 - 1987:   Kahn Scheepvaart 
Activiteiten Kahn Scheepv.: Het vervoer over zee van zware lading met behulp van eigen laad- en losgerei. 
Functie:   respectievelijk derde en tweede Scheepswerktuigkundige 
 
1988 - 1992:  Technautic B.V.  
Activiteiten Technautic: Groothandel in technische accessoires voor de binnenvaart en watersport. 
Functie:   Technisch/commercieel medewerker buitendienst. 
 
1992 - 1994:  Centraalstaal B.V.  
Activiteiten Centraalstaal: Staal en aluminium voorbewerking voor de scheeps- en jachtbouw. D.w.z. het  
   plasma onderwater- of autogeen snijden inclusief het vervormen van alle  

  plaatonderdelen voor het bouwen van een casco van een schip of jacht. 
Functie:   Exportmanager maritiem (scheepsbouw), en verkoop jachtbouw Nederland. 
 
1994 -1998:  B. Henr. Lampe B.V. 
Activiteiten B.Henr. Lampe:   Importeur en groothandel in technische textielen voor de industriële wasserijen  
   en filtertechniek. 
Functie:   Leiding over de afdeling wasserij met ca. 10 man personeel (commerciële  
   buitendienst, binnendienst en productie). 
 
(mrt) 1998-(apr) 1999: Domusvaer bv 
Activiteiten Domusvaer: Verkoop, ontwikkeling en productie van luxe sloepen, zeilboten, zeil- en 

motorjachten. 
Functie:   Bedrijfsleider.  
Functie-inhoud:  De algehele dagelijkse leiding en  verantwoording over de interne en externe 
   organisatie. 
 
(mei) 1999- (febr) 2001: De Gier & Bezaan Jachtbouw 
Activiteiten De Gier & Bezaan: Verkoop, ontwikkeling en productie van luxe zeil- en motorjachten. 
   Jachtservice en winterstaling. Jachtwerf met ca. 30 man personeel 
Functie:   Bedrijfsleider. 
Functie-inhoud:  De algehele leiding en verantwoording over de productie van luxe motor- en 
   zeilvaartuigen vanaf 36 voet. 

 
(mrt) 2001- (aug) 2007: Kersten Experts 
Activiteiten Kersten Experts:   Schade expertise, schademanagement, waardetaxaties, bouwbegeleiding 
   in de pleziervaartuigen branche. 
Functie:   Schade expert. 
Functie-inhoud:  Opnemen van schades, vaststellen van de schadehoogte, onderzoeken   
   (inclusief schuldvraagonderzoek) en vaststellen van de schadeoorzaak. 
   Bouwbegeleiding van zeil- en motorjachten. 
 
(jan) 2006 - heden:  Ingeschreven bij de KvK als “Nautisch Adviesbureau Dirk van der Zee” 
Activiteiten:    Schade expertise, schademanagement, waarde taxaties, bouwbegeleiding en 

bedrijfsadvisering in de pleziervaartuigen branche 
   gebonden bedrijven zoals reparatie-onderhoud en nieuwbouw  
 
(aug) 2007- (juli) 2008: Rapsody Yachts bv 
Activiteiten Rapsody:   Verkoop, ontwikkeling en productie van luxe motorjachten. 
Functie:   Productmanager. Het begeleiden van de nieuwbouw van luxe motorjachten en  
   het ontwikkelen van nieuwe ontwerpen. 
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HEDEN 
 
vanaf juli 2008:  Nautisch Adviesbureau Dirk van der Zee 
Activiteiten:    Schade-expertise, schademanagement, waardetaxaties, bouwbegeleiding en  
   bedrijfsadvisering in de pleziervaartuigenbranche: 
   - schade opname 
   - vaststellen schadehoogte 
   - onderzoek (inclusief schuldvraagonderzoek) en vaststellen 

   schadeoorzaak 
   - bouwbegeleiding van (plezier) vaartuigen 
   - bedrijfsadvisering 
 
 
Sneek, 28 december 2021 
 
Dirk J. van der Zee (nivre-re) 
NIVRE register expert 
NVEP Qualified Yacht Surveyor® 
 


