
CURRICULUM VITAE 

mr  drs  Harrold Victor Dirk Kuiper 

‘betrokken, integer, zakelijk, (praktische)denker, oplossings- en mensgericht, mediator’ 

xxxxxxxxxxxx  
xxxxxxx   Steenwijk 
Tel.nr: 
Mob.nr: 
E-Mail:
geboren:

xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx 17 september 1964

OPLEIDINGEN 

2009-2012 Advocatenopleiding: juridische en gedragrechtelijke opleidingen; 

2004 - 2007 Leiden en Erasmus Universiteit: International- en Cross Cultural Master; 
Specialisatie:  organisatiebestuur/interne regelgeving:  

Governance, Compliance en Gedragscodes.  

1984 - 1993  Leidse Universiteit bedrijfsrecht: NV/BV-, Verenigings-, Stichtingenrecht. 

Overige (opleidings)ervaring 
2019 (Klassieke) autosleutelcursus autosleutelcursus.nl 
2006 Behavioural Event Interview Training Deloitte/Erasmus Universiteit 
2002 Projects in Controlled Environments/2 Oppidium, project management 
1998 ICT-contracten Euroforum 
1991-1992 Dienstplicht: onder-officier Koninklijke Landmacht 
1987-1989 Wijsbegeerte Leidse Universiteit 

WERKZAAMHEDEN 

2018/   Oprichter/ondernemer/eigenaar Victor Classics te Steenwijk 
Heden  - importeren, repareren en verkopen van klassieke automobielen. 

2012/ Wijsbegeerte 
2018 - onderzoeken naar (organisatie)cultuur, kunst, identiteit en werkelijkheid. 

2008/ Advocaat bij Van Vliet Advocaten te Nijmegen 
2012 - procederen en adviseren op het gebied van ondernemingsrecht, 

contractenrecht en arbeidsrecht. 

2007    Lid Methodologisch forum Onderzoeksraad voor Veiligheid 
Promovendus wijsbegeerte/ethiek TU Delft 

- onderzoeken naar verbeterde methodiek voor ongevallenonderzoek.



2000/ Bedrijfsjurist/directiesecretaris Vereniging Kamers van Koophandel 
2006 Nederland  

- bewaken wettelijke en statutaire eisen van het Verenigingsrecht;
- opstellen/toetsen (arbeids)contracten/documenten/reglementen;
- (mede)verantwoordelijkheid voor Human Resource Management;
- voorbereiden vergaderingen van Management Team en Overleg- 
              vergaderingen Ondernemingsraad.

1995/ Docent/repetitor rechtenstudie Leidse Universiteit 
2003 - organiseren en doceren van  cursussen rechtspersonenrecht (Vereniging,  

Stichting, NV en BV), Handelsrecht en Arbeidsrecht aan rechtenstudenten; 
- ontwikkelen en realiseren tentamengericht cursusmateriaal.

1997/ Jurist Start People/USG 
2000 - beheren, onderhouden en toepassen van statuten van rechtspersonen; 

- juridische advisering van management,  uitzendvestigingen etc.;
- bijhouden ontwikkeling rechtspersonen-, arbeids- en contractenrecht;
- opstellen/beoordelen diverse (juridische) contracten/documenten.

1996 Trainee/juridisch medewerker ING Trust 
- beheren van statuten van trustvennootschappen;
- bestuderen en implementeren nieuwe wetgeving;
- opstellen/toetsen/verbeteren contracten.

1994/ Juridisch medewerker advocatenkantoor 
1995  - maken en toetsen van juridische documenten, juridisch adviseren. 

TALENKENNIS 

Nederlands  moedertaal 
Nedersaksisch moedertaal 
Engels    uitstekend in woord en geschrift 
Duits  uitstekend in woord, red. in geschrift 
Frans     redelijk in woord en geschrift 
Portugees redelijk in woord en geschrift 

NEVENACTIVITEITEN 

Nevenfuncties: - oud-secretaris JOVD-afd. Oost-Groningen; 
- oud-voorzitter Vereniging van ondernemers te Nijmegen;
- oud-afgevaardigde Stichting Jonge Advocaten Balie Nederland;
- oprichter en drijvende kracht achter fietsclub Kwaliteit is Blijvend.

Hobby’s:     hardlopen (lid van De Woldrunners), skiën, fietsen, lezen,  
    klassieke auto’s (lid V44), klassieke muziek, sleutelen en klussen. 




