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1 Wie is Peter van ‘t Veld
1964, getrouwd, Nederlands, woont in Europa

Experience:
1986 Begonnen als ICT engineer, service manager, Quality Manager

2002-2011 Nederlands Vaccin Instituut, van QA officer tot hoofd QA

2010-2013 Deeltijd Farmakunde

2011-2012 RIVM, Hoofd QA voor het Nederlands Vaccinatie Programma

2012-2014 Intravacc, Research and development van vaccins tot phase 2 studies,  hoofd of QA

2014-2019 Corbion (fabrikant van producten gebaseerd op melkzuur) QA manager 
outsourced activities (CMO’s),  global QA director voor de LA plants van Corbion worldwide.

2019-now zelfstandig QA consultant, QA and interim Quality management 
services



2 Huidige werkzaamheden

QA Consultant - opdrachtgever Lonza, Visp (CH)

producent van farmaceutische ingrediënten (API) en bulk producten

• ondersteunen van een QC afdeling op het gebied van kwaliteitsborging 

• training voor groepen en individuele coaching

• directe ondersteuning bij afwijkingen, wijzigingen, audits

• analyse van problemen en advisering bij verbeteringen.

• Hiervoor: training en leveranciersaudits voor 
verschillende bedrijven





3 Hoe ben ik tot mijn keuze gekomen

• Zelfstandige lang in vast dienstverband gewerkt
vrijheid 
delen kennis en ervaring
verbreding en verdieping

• Buitenland verbreding en verdieping in arbeidscultuur
internationale omgeving
persoonlijke levensweg



4 Hoe vind je een baan / opdrachten

• Sollicitatie / Acquisitie
• Professionele Platforms internationaal (Linkedin . . . .)

• Lokaal of op taalgebied (b.v. Xing – Duitstalige gebied)

• Lokale media (als je goed weet waar je wilt werken)

• Aansluiten bij recruiters-outsourcers
• Veel aanbieders

• Lees ervaringen, recensies (zowel van werknemers als werkgevers)

• Vaak specialisaties per branche



5 Hoe sluit Farmakunde aan bij de vraag 

• Farmakunde is een brede opleiding – benadruk wat relevant is voor de baan 
waar op solliciteert (leg kort uit wat Farmakunde is)

• Bij farmaceutische bedrijven: kwaliteitsdeel en algemene farmaceutische 
achtergrond en . . . . . . . .

• ERVARING

Voor mijzelf:

• Bredere achtergrond en kennis

• Gestructureerd werken

• Professionele communicatie

• Basis om als zelfstandige te starten



6 Welke hindernissen moet je overwinnen 

• Sollicitatie – acquisitie
• Platforms als LinkedIn
• IT hulpmiddelen

• Draagvlak bij je familie - partner

• Keuze waar je gaat wonen

• Taal

• Cultuur

Als zelfstandige:

• Administratie (facturering, BTW, belastingaangifte)

• Netwerk opbouwen en onderhouden
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