
 
 

PERSOONLIJKE GEGEVENS 

 
Naam:  Ray Krommenhoek 
Adres:  Ophoven 56 
  6133 XW Sittard 
Telefoon: 046-4528440     
Mobiel:  06-81753116 
E-Mail:  ksgpsalesengolfpromotions@gmail.com 
Geboren: 21-05-1969                                                                 
 

PROFIEL 

 
Betrouwbaar, behulpzaam en verantwoordelijk, zo zou ik mijzelf in drie woorden willen omschrijven. 
In 1987 begonnen als Verpleeghulp in de Psycho Gerontologie om in 1988 te vervolgen met de opleiding 
Ziekenverzorgende. Ik ben werkzaam geweest in de intramurale en extramurale zorg VVT sector en GGZ. Ik ben 
een positief ingestelde zorgverlener die op een proactieve manier zijn vaardigheden inzet om in de juiste 
zorgvraag te kunnen voorzien. Door mijn ruime ervaring en commerciële achtergrond ben ik in staat te kunnen 
communiceren op alle niveaus. Ik heb een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en ben loyaal naar werkgever en 
collega’s. In mijn werk krijg ik energie van interactie tussen mensen, uitdaging, initiatief nemen en het behalen 
van resultaat. Begin 2018 heb ik er voor gekozen om terug te keren in de Zorg- en welzijnssector. Hierin zou ik 
mij graag verder willen ontwikkelen voor mijn eigen groei en kunnen voorzien in een steeds grotere en 
gespecialiseerde zorgvraag. 
 

WERKERVARING 

23/12/18 tot heden           Eigenaar UVC zorg 
 
01/18 tot 23/12/18            Zorgzuster (handelend onder KSGP) 
                                               Zelfstandig verzorgende IG werkzaam bij diverse intra- en extramurale  
   zorginstellingen in de VVT sector en gehandicaptenzorg. 
 
05/14 tot 12/17  Eigenaar KSGP Sales en Golf Promotions 

Gespecialiseerd in Direct Dialog marketing. Klantenwerving voor Eismann en 
Diepvriesman. Zelfstandig  gecertificeerd telemarketeer, fondsenwerver voor de 
Hartstichting, het Wereld Kanker Onderzoekfonds en NRC Media. Verantwoordelijk 
voor het up to date houden van collectantenbestanden van de grootste charitatieve 
instellingen in Limburg. Facilitaire dienstverlening binnen de hotelbranche als 
zelfstandig nachtreceptionist.Masterblender Becel Unilever. 
Relatiebeheerder Hartstichting en MS Anders. Gecertificeerd zelfstandig energie 
adviseur via Dealmakers particulier voor Energie Direct en Essent.             

 
05/13 tot 05/14  Franchisemanager/Teamleider Eismann diepvries thuisdienst 
   Begeleiding en opleiding van de franchisenemers op het gebied van actieve  
   routeverkoop en klantenwerving voor drie vestigingen in het zuiden van  
   Nederland. 
    
 



 
09/12 tot 04/13  Commercieel medewerker binnendienst ZNKC Gasgroep Sittard 

Het pro actief benaderen van de industriële markt voor het Micro Bulk Concept ter       
ondersteuning van drie buitendienstmedewerkers in Nederland en Belgiё. 

 
03/12 tot 09/12               Zelfstandig beveiligingsspecialist 
   Het pro actief benaderen van de particuliere markt en het midden- en klein 
   bedrijf voor specifieke beveiligingsoplossingen. 
 
2005 tot 2011  Woonachtig geweest in Canada 
   Kayak instructeur. 
 
2003 tot 2004  Management consultant Silhouet Management Support Helmond 
   Het evalueren en analyseren van directieleden en managementteamleden in 
   het midden en kleinbedrijf tot 400 medewerkers. 
 
1999 tot 2003:  Zelfstandig beveiligingsspecialist 
   Het pro actief benaderen van de particuliere markt en het midden- en klein 
   bedrijf voor specifieke beveiligingsoplossingen. 
 
1988 tot 1999:                Ziekenverzorgende 
   Intra- en extramurale zorgverlening in de VVT sector GGZ en PGB. 
   Tussen 1988 en 1999 Fulltime. Vanaf 1999 tot 2004 Parttime. 
 

OPLEIDINGEN  

 
1988 - 1990:   Ziekenverzorgende 
   KVV Hoogvliet / MBO 3, Hoogvliet Rotterdam. 
   In service opleiding binnen verpleeghuis De Breede Vliet. (Artikel 3 wet BIG titel  
   IG). 
1986 - 1988  Haven en vervoersschool Rotterdam. 
1981- 1986  MAVO. 
 

NEVENACTIVITEITEN 

 
Hondenmaatje gehandicaptenzorg Stichting Pergamijn.   
 

VAARDIGHEDEN  

 
Taalvaardigheid 

Nederlands:    moedertaal 

Engels:           mondeling en schriftelijk goed 

Duits:             mondeling redelijk 

Computervaardigheid:  basisvaardigheden 

CURSUSSEN 

 
2003  Management en communicatie trainingen, Silhouet Management Support Helmond. 
2011  Kayak instructor Level I Paddle Canada. 
2011      Kayaking Skills Basic, Level I, Level II Paddle Canada. 
2015 Certificaten Telemarketing B2C / B2B / Essent / Hartstichting / WKOF / DMCC / Clinic 
 Clowns NRC Handelsblad /  Persgroep / Hart voor de Zaak / Goede doelen branche. 
2017  Certificaten Fieldmarketing DMCC, Weet wat je zegt, Aanbod op maat, Gedragscode Energie. 
2018      Certificaat medicatieverstrekking. 



2018 BHV  
 

INTERESSES EN AANVULLENDE INFORMATIE 

 

• Interesses en hobby's: wandelen, fietsen, saunabezoek, tuinieren en schilderen. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 


