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Kort profiel  
 
Sinds 2002 ben ik als zelfstandig ergonomisch adviseur werkzaam binnen mijn bedrijf Kinova. 
Door mijn studie Bewegingstechnologie kijk ik ánders naar een werkplek of product: de 
mens staat bij mij altijd centraal. 
Bij de werkplekadviezen die ik geef wil ik mensen altijd het plezier en de ontspanning laten 
ervaren van een goed ingestelde werkplek. Ik zet me vol in om eventuele fysieke klachten 
mee op te lossen of te voorkomen.  
In de andere tak van mijn bedrijf, advisering bij productontwikkeling, denk ik niet alleen 
ergonomisch, maar ook technisch en creatief mee bij het maken van het product. Ik ben in 
mijn element als ik samen met anderen een goed en onderscheidend product kan 
ontwikkelen. 
Als mens ben ik aandachtig, rustig en gericht op samenwerking en oplossingen. Ik heb een 
groot hart voor duurzame inzetbaarheid van mensen en duurzaamheid van producten met 
als doel de leefbaarheid op onze aarde te behouden. 
 

 
Naam Elmar Dekker   
mobiel 06 - 54 31 72 45	
E-mail info@kinova.nl  
   
  
 
  Activiteiten 
2002 - heden  Eigenaar Kinova 

Met mijn bedrijf Kinova houd ik me bezig met bewegingstechnologische innovatie. Ik richt 
me als ergonoom op werkplekadvies voor het oplossen van fysieke problemen op de 
werkplek en op het ergonomisch en technisch verbeteren van producten. 
 
Daarnaast heb ik inmiddels enkele uitvindingen gedaan die met succes in de markt zijn 
gezet. Ik ontwikkelde deze producten binnen de theatersector. De G-TR tapemachine en 
de G-Quick snelspanner voor doek zijn in de markt gezet door een samenwerking met 
Gerriets, een Duits bedrijf dat theatermiddelen maakt en levert 
 

2013 - heden  Docent houtbewerking op Charme Theatercamping (Frankrijk) 
Werken met hout is een semiprofessionele hobby van mij. Ik vind het heerlijk met dit 
prachtige product te werken. En dan het liefst met handgereedschap zonder snoer. Ik vind 
het inspirerend en leuk mensen het hout te laten ontdekken via de cursussen die ik geef. 
 

1996 - heden Theatertechnicus, Theater Totaal (Nieuwegein) 
Decorbouw en verzorging van de theatertechniek bij Theater Totaal, een stichting met 
theaterproducties van en door mensen met een verstandelijke handicap. 
 

2005 - 2015  Theatertechnicus Stadsschouwburg Utrecht 
Als parttime, professioneel theatertechnicus hield ik me bezig met het opbouwen van 
decors, inhangen en bedienen van licht en geluid bij theatervoorstellingen. 

Curriculum Vitae / portfolio 
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2000 - 2010  Hoofd techniek Charme theatercamping (Frankrijk) 

Tijdens twee zomermaanden was ik verantwoordelijk voor de techniek op Theatercamping 
Charme (Frankrijk). Tot mijn werkzaamheden behoorden het leiding geven aan een aantal 
vrijwilligers om samen met hen o.a. reparaties uit te voeren, bouwwerkzaamheden op het 
terrein te maken en theaterbelichting op locatie te ontwerpen en uit te voeren. 
 

2003 - 2008  Docent Horizoncollege (Alkmaar) 
Bij de MBO opleiding voor Zorg en Welzijn verzorgde ik een tiltraining aan leerlingen van 
niveau 3 en 4 Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) en Beroeps Ondersteunende Leerweg 
(BOL). Ook gaf ik de lessen anatomie en fysiologie. 
 

2000 - 2003 Ergonomisch adviseur en technisch medewerker 'Kiddies' kinderdagverblijf (Alkmaar) 
Bij Kiddies ontwierp en vervaardigde ik meubilair  en voerde kleine verbouwingen uit. Door 
mijn  (ergonomisch) advies over de inrichting en bij de inkoop van nieuw meubilair konden 
de medewerkers prettig en goed hun werk uitvoeren. 
Daarnaast verzorgde ik de redactie en publicatie van memo’s, informatiebulletins en 
ander schriftelijk materiaal. 
 

1999 -  2000 Rolstoeltechnicus bij revalidatie centrum (Rijnlands Zeehospitium, Katwijk) 
Als rolstoeltechnicus onderhield ik het rolstoelpark voor de kliniek met 40 bedden. Ook 
maakte ik rolstoelen op maat voor de patiënten. 

  
 
  Lidmaatschap(pen) / overige activiteiten  

 
2009 - heden Lid Human Factors NL 

Lid van het platform van NEN, het Nederlands Normalisatie instituut, voor advies bij de 
totstandkoming van de Nederlandse Technische Afspraak omtrent Arbocatalogi. 
 

2014 - heden Initiatiefnemer en vrijwilliger Hoogstambrigade Beusichem 
Na het initiatief volgde de aanplanting van 25 bomen in de dorpsboomgaard, een voormalig 
grasveld in de dorpskern van Beusichem. De werkzaamheden bestaan uit onderhoud, snoei en 
inrichting. 
 

2013 - heden  Vrijwilliger Klompenpaden Beusichem en Culemborg 
Na het bedenken en uitzetten van de beide klompenpaden ben ik nu medeverantwoordelijk 
voor het onderhoud van de paden. 
 

2004 - 2015 Lid van Nederlandse Orde van Uitvinders (NOVU, Utrecht) 
De NOVU ondersteunt uitvinders bij hun werk en het op de markt brengen van hun producten. 
 

2008 - 2010 Penningmeester Stichting Bedrijvigheid (Culemborg) 
Deze stichting organiseerde de dagelijkse gang van zaken in een voormalig bedrijfspand 
bekend als 'de Gelderland Fabriek' in Culemborg. Hier woonden en werkten een twintigtal 
mensen. 
 

2007 Platform lid NEN, NTA 8050 
Lid van het platform van NEN, het Nederlands Normalisatie instituut, voor advies bij de 
totstandkoming van de Nederlandse Technische Afspraak omtrent Arbocatalogi. 
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2002 - 2008 Jeugdtheaterhuis Gouda 
Theatertechnische assistentie bij decorbouw en belichting en geluid voor theatergroepen. 
 

1992 - 2000 Vrijwilliger Charme Theatercamping (Frankrijk) 
In de zomermaanden diverse werkzaamheden als vrijwilliger op Charme, een theatercamping 
in Frankrijk. Leidinggevende Technische dienst en theatertechnicus voor de voorstellingen op 
locatie.  
 

2000 - 2004 Theatertechnicus Theater Provadja (Alkmaar) 
Vrijwilliger bij de theatertechniek in theater/filmzaal Provadja..  

  
Hobby Houtwerk! 

Het werken met hout, oude gereedschappen en het terugbrengen naar de oude staat van 
kasten, stoelen en ons oude huis vind ik heerlijk om te doen. Het maken van mooie dingen, 
nieuw of tijdens een restauratie maakt mij gelukkig. 
 

 
   
 

 
 


