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WERKERVARING

SINDS APRIL 1999

Zelfstandig adviseur (Greens International)
Projectmanagement
Projectleider voor SCCM, activiteiten o.a.: opstellen kennisdocumenten, jaarlijkse training
voor milieu- en arbo-auditors van certificerende instellingen (verantwoordelijk voor de inhoud
van de training), opzetten database milieuwet- en regelgeving (inclusief samenvatten van 40
milieuwetten en –regels), externe communicatie, opstellen voorlichtingsmateriaal, ontwikkelen
certificatiesysteem ISO 14001 en OHSAS 18001. Zie www.sccm.nl
Projectleider voor het opzetten van het milieumanagementsysteem ISO 14001 voor Nutricia
Advanced Medical Nutrition te Zoetermeer. Het systeem wordt gekoppeld aan het bestaande
ISO 9001 en 22001 managementsysteem.
Senior adviseur Wabo gemeente Losser en gemeente Aalsmeer. In de projecten zijn de
bestaande werkprocessen voor vergunningverlening, handhaving en bezwaar en beroep
aangepast, geactualiseerd of nieuw ontworpen om te kunnen voldoen aan de Wabo
(omgevingsvergunning). Onderdeel hiervan is het toetsen en waar nodig aanvullen van de
kwaliteitseisen binnen de gemeente en de opleidingseisen van de medewerkers.
Interim kwaliteitscoördinator DCMR (voor de gehele dienst) voor verdere uitbouw en
implementatie van het kwaliteitssysteem. Senior adviseur voor DCMR: opzetten kwaliteitsmanagementsysteem voor de afdelingen Industrie (handhaving en vergunningverlening) en
AFM (facilitaire zaken).
Interim projectleider voor Milieuplatform Zorginstellingen (MPZ) voor het project gevaarlijke
stoffen. Binnen het project wordt een database en een ontsluitingsprogramma ontwikkeld
waarmee zorginstellingen overzichten van gevaarlijke stoffen kunnen maken en veiligheidsinformatiebladen en werkinstructiekaarten kunnen samenstellen. Rond de database wordt
een voorlichtings- en opleidingstraject opgezet richting directie en medewerkers. Binnen het
project werd samengewerkt met diverse zorginstellingen en de ontwikkelaar van de software.
Senior adviseur in het project actualisatie van de CPR 15 serie voor de opslag van gevaarlijke
stoffen (2005) tot de PGS 15. Doelstelling was een praktisch uitvoerbare richtlijn waarbij
milieu- en arbo-eisen niet tegenstrijdig zijn en de registraties vereenvoudigd worden.
Hierbij werd samengewerkt met een groot aantal belanghebbende partijen waaronder
brandweer, arbeidsinspectie, industrie, vervoerssector etc. Inmiddels is de PGS 15 opnieuw
herzien. De PGS 15 is te downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

1

In alle projecten speelt communicatie, onderhandeling en samenwerking tussen de betrokken
partijen een grote rol. Als projectleider onder andere verantwoordelijk voor planning, kosten
(uren), aansturen projectmedewerkers en/of deelnemende partijen.
Managementsystemen en gerelateerde activiteiten
Interim (dienstbrede) kwaliteitscoördinator DCMR (Milieudienst regio Rijnmond); het
coördineren van alle werkzaamheden m.b.t. het kwaliteitssysteem, het zorgen voor integratie
en afstemming van de verschillende afdelingssystemen en het vergroten van de verantwoordelijkheid en betrokkenheid van de directie.
Specifieke implementatie training OHSAS 18001 voor een certificatie instelling. Hierbij werd de
nadruk gelegd op de interpretatie van de norm bij het uitvoeren van een certificatie-audit.
Projectadviseur en trainer voor het aanpassen van het KVM-managementsysteem van Reym
naar een risk-based managementsysteem. Verzorgen van een jaarlijkse audittraining voor het
Reym auditteam voor milieu, veiligheid en kwaliteit. Ook het managementteam neemt deel aan
de trainingen.
Implementatie van de CO2 prestatieladder niveau 3 bij Ing.Rail
Opstellen duurzaamheidsverslag 2008 t/m 2011 volgens de GRI richtlijn: Opmeer drukkerij en
OBT (samenwerking van grafische ondernemingen, verslag inzien via www.obt.eu en
www.opmeerbv.nl).
Implementatie van branche specifieke BRL’s voor kolken- en rioolreiniging en inspectie riolen
voor Jansen Rioolreiniging.
Verificatie diverse e-MJV’s 2008 namens de Provincie Noord-Holland.
Opstellen van het overheidsmilieujaarverslag en het publieksmilieujaarverslag 2002 en 2003
voor General Electric Plastics in Bergen op Zoom.
Ondersteunen van diverse bedrijven bij het opzetten en implementeren (tot en met certificatie)
van kwaliteit-, milieu- en arbozorgsystemen en VCA, aanvragen van milieuvergunningen, opstellen
BMP’s en milieujaarverslagen, noodplannen en onderhouden van contact met bevoegd gezag.
Een selectie van klanten: Opmeer Drukkerij, Chesapeake, OBT, NSD International, Drukkerij
Damen, Buchem, Melis gieterijen, Ziut, Lokhorst Bouw & Ontwikkeling, Jansen rioolreiniging.
Verzorgen van trainingen op gebied van milieu, kwaliteit, arbo (veiligheid).
Overig
Ontwikkelen en opstellen van de samenvattingen wetgeving van mijn.sccm.nl voor SCCM.
Deze website bestaat uit samenvattingen van relevante milieuwet- en regelgeving. Doel is de
kennis van wetgeving bij auditoren van certificatie-instellingen te vergroten. Elke samenvatting
bestaat naast de samenvatting uit een handvat voor auditoren. Dit handvat geeft aan hoe
zij de betreffende wet kunnen toetsen bij een bedrijf en wanneer er wel of niet aan deze wet
wordt voldaan. Jaarlijks wordt bij de trainingsdagen voor auditoren een training verzorgd over
veranderingen in wet- en regelgeving.
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Opstellen van een overzicht van wettelijke eisen voor BP te Putten (LPG en aerosolproductie)
en het formuleren van taken voor diverse medewerkers voor de naleving van alle eisen.
Verzorgen van een training ‘Auditing en interpretatie OHSAS 18001’ voor een certificatieinstelling. De training was gericht op de specifieke eisen en regels voor het uitvoeren van
certificatie-audits en actuele veranderingen en jurisprudentie van Arbowetgeving.
Uitvoeren van diverse soorten audits: due diligence, compliance (wetgeving) en
milieumanagementsysteem-audits bij bedrijven in Nederland, Taiwan, China en België.

OKTOBER 1997 TOT
APRIL 1999

Senior adviseur bij Environmental Resources Management
Nederland B.V. (ERM) te Utrecht
Managementsystemen
Adviseren van bedrijven bij het opzetten en implementeren van milieuzorg-, kwaliteits- en
energiemanagementsystemen, eventueel met elkaar geïntegreerd en het opzetten en verzorgen
van in-company trainingen.
Audits
Uitvoeren van diverse soorten audits:
• due diligence (o.a. Akzo Nobel, Gazelle, Intexo, Biscuits Delacre),
• compliance (o.a. Cytec, United Parts Slotboom),
• milieumanagementsysteem-audits (o.a. Philips Lighting, Philips Components,
Ranx Xerox, Henkel).
Het werk is uitgevoerd enerzijds als adviseur/lead auditor van ERM, anderzijds als contract
lead auditor bij ERM Certification and Verification Services en bij KEMA Registered Quality.
Overig
Acquisitie verantwoordelijkheid voor de Private Sector binnen ERM, voornamelijk op gebied
van management systemen en audits.

AUGUSTUS 1995 TOT
OKTOBER 1997

Adviseur bij Samenwerkende Partners in Milieuzorg (SPM)
te ‘s-Hertogenbosch - later Deloitte & Touche Milieu
Managementsystemen
Adviseren en trainen van bedrijven bij het opzetten en implementeren van milieuzorg-,
kwaliteits-, arbo- en energiemanagementsystemen, eventueel geïntegreerd. Diverse bedrijven
zijn na advisering gecertificeerd o.a. voor BS 7750, ISO 14001 en EMAS.
Overig
Uitvoeren van certificatie- en controle-audits van milieuzorgsystemen als contract lead auditor
bij KEMA Quality.
Adviseren en begeleiden van bedrijven bij bodemonderzoek en grond(water)sanering.
Verantwoordelijk voor de acquisitie bij bedrijven op het gebied van managementsystemen.
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APRIL 1993 TOT

Adviseur bij N.V. KEMA, Business Unit Milieu Services te Arnhem

AUGUSTUS 1995

Managementsystemen
Adviseren van diverse bedrijven bij het opzetten en implementeren van milieu-, kwaliteits-,
arbomanagementsystemen en het ontwikkelen en verzorgen van trainingen o.a. voor
elektriciteits-distributiebedrijven, EPON, NUON, Philips.
Overig
Uitvoeren van diverse onderzoeken op gebied van bodemverontreiniging, afvalpreventie en
asbestverwijdering voor de elektriciteitssector.
Uitvoeren van certificatieaudits van milieuzorgsystemen als (lead) auditor voor KEMA
Registered Quality en lid EQNet werkgroep voor milieumanagement (werkgroep van Europese
certificatie instellingen).

NOVEMBER 1992 TOT

Adviseur bij AvH Milieuadviseurs te Arnhem (projectbasis)

APRIL 1993

Ontwikkelen van een Handboek Milieuzorg voor ‘s Koningsjaght, een instituut voor geestelijk
gehandicapten te Arnhem.

JULI 1992 TOT

Veldwerker bij Rijkswaterstaat directie Flevoland (projectbasis)

NOVEMBER 1992

Waterplanten kartering in het IJsselmeer en de randmeren. Bodembemonstering,
biomassabepaling en mosselpopulatiekartering in het IJsselmeer en het Markermeer.

OPLEIDINGEN EN CURSUSSEN
2007
1988 - 1992
1987 - 1988
1984 - 1987
1980 - 1984
•
•
•
•
•

Middelbare veiligheidskunde (MVK), Technicom, Hoogvliet
HBO Milieukunde, Hogeschool Holland, Diemen
Leraren opleiding biologie en scheikunde (niet afgemaakt)
Havo
Mavo

(Zomer)cursus Milieurecht, Universiteit van Amsterdam, 2002
Schriftelijk rapporteren, commercieel optreden bij de klant, adviesvaardigheden
Cursus energiemanagement (Novem erkend EM adviseur)
Lead Auditor Training (gekwalificeerd lead-auditor)
Studiedagen: asbestverwijdering, bodemwetgeving, SEVESO II

OVERIG
• Goede spreek en schrijfvaardigheid in het Engels
• Hobby’s: o.a. fotograferen (in opdracht) en sport (gediplomeerd poweryoga docent).
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