
Ad is: 
weloverwogen ongedwongen  energiek 

zakelijk  praktisch  brandjes blussen 
eigen koers  relaxed 

 

 
 
Zoon van een muziekleraar. Kleinzoon van een kastelein en een smid. 
Echtgenoot van een verpleegkundige, vader van 2 jongens. 
Van jongs af aan bezig met muziek. 

 Zegt waar het op staat, maar weet wanneer hij moet zwijgen. 
 
 
 
 
 
 
 

  



Voorkeursrollen 
 

 

 

 

 

 

Denker 

De denker is analytisch ingesteld en 

houdt zich graag met de feiten bezig. 

Mensen met deze voorkeursrol 

houden van het analyseren van 

problemen, gaan rationeel te werk en 

bekijken dingen graag vanuit verschillende invalshoeken 

om tot een beslissing te komen. De denker is breed 

geïnteresseerd en houdt van diepgang. 

  

 

Coordinator 

De coördinator zorgt ervoor dat taken 

gestructureerd en georganiseerd 

worden. Mensen met deze 

voorkeursrol plannen activiteiten zo 

efficiënt mogelijk in en regelen dat 

het werk wordt gedaan. De coördinator let erop dat 

capaciteit zo goed mogelijk wordt benut en dat iedereen 

weet wat hij/zij moet doen. 

 

 

 

 

 

 

 



  

Rol in een onderneming 

Je legt de nadruk op de relatie met interne of externe klanten 

en stelt je open en toegankelijk op. Je vindt dit plezierig en 

doet moeite om deze relaties te onderhouden. Je neemt 

gemakkelijk het initiatief om je werk vorm te geven en bent 

in staat zelfstandig te werken, zonder overleg met collega's. 

  

 

Onder een Leidinggevende 

Je werkt graag met een leidinggevende die vrijheid geeft en 

de ruimte laat om zelfstandig te werken. Je vindt het 

belangrijk dat de leidinggevende persoonlijke aandacht geeft 

en expliciet betrokken is bij zijn medewerkers. 

  

 

Binnen een Team 

Je voelt je thuis in een team/afdeling waar positief wordt 

gereageerd op plannen of bijdragen en waar men opbouwend 

en geïnteresseerd met elkaar omgaat. Je vindt het niet nodig 

om veel persoonlijke hulp te krijgen, je vindt een zakelijke 

manier van samenwerken prima. 

  

 

Type Organisatie 

Je krijgt energie van een organisatie die flexibel is en 

energiek inspringt op kansen. Je kan ad hoc en out-of-the-box 

taken afhandelen. Wel vind je het prettig wanneer de rollen 

en posities in de organisatie duidelijk zijn, zodat je weet bij 

wie de verantwoordelijkheid ligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Toelichting 

op je 

testprofiel 
 

Voor deze 

persoonlijkheidstest heb 

je een vragenlijst 

ingevuld.  

De samenvatting van de 

resultaten heb je kunnen 

lezen op de vorige 

pagina.  

Om wat meer inzicht te 

krijgen in hoe jouw 

testprofiel tot stand is 

gekomen, vind je 

hiernaast jouw scores op 

de verschillende 

dimensies vanuit 

persoonlijkheid, 

drijfveren en waarden. 

Tevens wordt er een 

korte algemene 

toelichting gegeven bij 

deze dimensies. 

 



Curriculum Vitae 
 

Persoonlijke gegevens: 

Adriaan Alfons Antoon van der Linden 

02-08-1983 

Man 

Nederlandse 

Mob: 06-14656213 

info@tripleaaa.nl 

www.tripleaaa.nl 
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Werkhistorie:  

1999: Vakantiewerk marktverkoper groentekraam, werkzaamheden groenten/fruitteler  

1999 – 2003: Vakantiewerk Stork PMT Boxmeer, o.a. data-inputmedewerker, medewerker goederenontvangst, T.I. medewerker, 

montage medewerker  

Referentie: Wim Beeftink, director innovation and engineering at Stork Food Systems  

2002-2003: 1 jaar Vaste kracht Eigenhuijsen Muziek Nijmegen, Verkoper, TD-werkzaamheden, installaties Referentie: 

Hans Eigenhuijsen, directeur  

2002-2014: Leraar slagwerk  

2003-2004: 2,5 week Uitzendkracht Holiday on Ice, backstage medewerker  

2004: Medewerker bij W.W.-productions, videobewerking en soundengineer  

2004-2005: Stage bij Verhoeven Licht & Geluid te Heesch  

2005-2006: Allround AV Medewerker bij Verhoeven Licht & Geluid te Heesch  

Referentie: Kees Verhoeven, directeur  

2006-2006: Allround AV Medewerker bij HVR Showequipment te Ravenstein  

Referentie: Han Verploegen, directeur  

2006-2007: Allround AV Medewerker bij JVD Sound te Sint Oedenrode  

Referentie: Jeroen van Duppen, directeur  

2008-Heden: Eigenaar Triple A licht & geluid  

Ruim 10 jaar werkzaam geweest voor de band Tilt, voornamelijk lichttechneut.  

Van bruiloft tot feesttent, artiestenbegeleiding, theatertours tot grote festivals.  

DVD opnamen, gasttechneut en andersom.  

In alle jaren in de entertainmentindustrie met alle aspecten in aanraking gekomen. Allround ingezet.  

Ingehuurd door verschillende verhuur- en productiebedrijven in de entertainment/evenementenindustrie.  



Opleiding:  

1995-2000: HAVO, Merlet College L. v. Cuijk, loc. Grave Diploma behaald  

2000-2002: HTS Electrotechniek, HAN te Arnhem Diploma niet behaald  

2003: Rijbewijs Auto B  

2003-2006: Sound & Vision, ROC Utrecht Diploma behaald  

2004: Cursus VCA VCA Certificaat behaald  

2006: Cursus VCA VOL Certificaat behaald  

2012: Elementaire Hijstechniek in de Entertainment Diploma behaald  

2015: Cursus Hoogwerker en Heftruck Certificaat behaald  

2017: Cursus VCA VOL Certificaat behaald   

2019: Cursus Keurmeester Hijs- en Hefmiddelen Trappen Rolsteigers en Valbeveiligingsmiddelen Certificaat behaald 

2020: Cursus Hoogwerker IPAF 1b, 3a en 3b. Certificaat behaald 
2020: Cursus Veilig werken op hoogte/Redden op hoogte. Certificaat behaald 

 

 

Muziekdiploma’s A & B van KNF.  
  

  

  

Kennis:  

Brede technische kennis door genoten opleidingen, zelfstudie en werkervaring. Eigen projecten en kleinschalige projecten met derden. 
Muzikale achtergrond met instrumentkennis, brede kennis van genres, kan notenschrift lezen en kennis van notenleer. Ervaring in 
optreden met gezelschappen van trio tot volledige orkesten. Gitaar, saxofoon, trompet, drums, piano, zang, klarinet enz… goed 
absoluut gehoor inzake frequenties.  
  

  

  

 
 

 
  



https://www.linkedin.com/in/ad-van-der-linden-74314628/ 
 

Mijn werkzaamheden zijn technische ondersteuning van evenementen en entertainment. 
In maart 2020 is de evenementenindustrie compleet lam geslagen door de landelijke verordening omtrent het Corona-virus. 

Nu wil ik graag tijdelijk werk om toch inkomsten te genereren en vooral om niet stil te hoeven zitten. 
Ik kan factureren en heb eigen vervoer. 
Ben fysiek sterk en fit. 

Graag wil ik met u de mogelijkheden bekijken om een leuke tijdelijke aanstelling te vinden om de komende tijd te kunnen doorstaan. 
Door mijn jarenlange ervaring in de entertainment heb ik leren werken onder hoge druk, snel schakelen en denken in oplossingen. Van 

kleine feestjes tot de grote evenementen, beurzen en bedrijfsfeesten. 
Bediening en aanleggen van audiovisuele systemen inclusief netwerken, (kracht)stroom en stuursignalen. 
Bouwen van tijdelijke constructies en berekenen van krachten. 

Hijsen en heffen van materialen. 
Werken met mensen. 

Aansturen van mensen, contact met klanten en projectmanagement zijn mij niet onbekend. 
Ik heb technische kennis en een logisch denkvermogen. Heb ervaring met programmeren op kleine schaal. 
Creatief denkvermogen. Positief ingesteld. Sta sterk in mijn schoenen. 

Ik houd overzicht in grote druktes en leer snel door wat ik zie. 
Inzetbaar op kantoor en werkvloer. 

Kortom een stabiele allrounder met een stevige glimlach. 
 
 

https://www.linkedin.com/in/ad-van-der-linden-74314628/

