
 

 

JOUKE HARDER 

 

OPLEIDING 

SVPB Houten 

2001 – 26 april 2002 

In de opleiding Algemeen Beveiligingsmedewerker heb ik zowel de diploma 

als de benodigde certificaat behaald. 

 

KMAO Emmeloord 

1989 - 1991 

Deze kort middelbare agrarische opleiding heb ik niet afgemaakt i.v.m. een 

aanbod op een leuke baan waarbij ik zelfstandig kon varen. 

 

PERSONALIA 

Jouke Gerrit Harder 

 

Pluut 63 

8531CA Lemmer 

Mobiel: 0630947132 

E-mail: harder@jouke.frl 

 

Geboortedatum: 2 juni 1973 

Nationaliteit: Nederlander 

 

Website: joukeharder.nl 

 

PROFIEL 

 Ik zal eerlijk zijn dat ik mijzelf lastig te 

verkopen vind, maar kan echt veel. En 

wil alles proberen te leren wat ik niet kan. 

Vanaf 2003 ben ik ondernemer en wil 

naast het ondernemen, wat ik geweldig 

vind, iets anders doen. De bootjes zit in 

mijn bloed en heb voor zowel familie, 

vrienden en kennissen van allerlei soorten 

schepen gewerkt. Niet alleen poetsen 

maar ook de elektra en motoren. Naast 

de ruime ervaring die ik heb opgebouwd 

door de jaren heen vind ik nieuwe 

uitdagingen nog steeds geweldig. Als 

persoon ben ik rustig en hou van 

gezelligheid. 

 

 

WERKERVARING 

Tebezo Genemuiden – Waterwerken 

1991 – 1992 

Gevaren van Voorst (Zwolle) naar Bant. Daarnaast hielp ik mee met de 

walbeschoeiing zetten. Dit was een kort project. 

 

Eigen drive-inn show 

1991 – 1997 

Door heel het land draaide ik muziek met mijn eigen apparatuur.  

 

Herman Denekamp Lemmer – Onderhoud & reparatie zeilschepen 

1992 - 1993 

Naast de onderwaterschepen voorzien van nieuwe antifouling deed ik 

(polyester) reparaties en elektra aan boord. Mede voorbereidingen gedaan 

voor de verhuizing naar Makkum. 

 

Dörr Jachtbetimmering Lemmer – Onderhoud & reparatie van schepen 

1993 - 1994 

Van antifouling tot kleine reparaties aan dek. Hier en daar deed ik hand en 

span diensten die er zijn in de jachtbouw. 

 

Sterk Lemmer – interne grondstoffen vervoer / lijn chef 

1998 - 1999 

Zorgde ervoor dat de grondstoffen bij de goede lijn kwamen te liggen. Viel 

zo ne en dan in als lijn chef en zorgde ik voor de lijn bleef draaien. 

 

Expert Lemmer – bezorger / monteur 

1999 - 2000 

Bij Expert bezorgde en installeerde ik apparatuur. Daarnaast deed ik kleine 

reparaties en onderhoud aan elektrische apparaten.   

 

Jouke Harder Lemmer - eigenaar / ondernemer 

April 2003 - heden 

Als ICT’er heb ik mijzelf ruim ingezet en deed ik reparaties en onderhoud aan 

computers, servers en netwerken, maar ook het bouwen van websites. 

 

HOBBIES 

Knutselen (van elektra tot hout) 

Computers  

Uitgaan 

Koken 

Muziek / Radio 

Zeilen 
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