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Profiel
Ik ben gecertificeerd hoger veiligheidskundige (HVK), veiligheidsmanager (MSHE) met ruime werkervaring bij de
overheid (Provincie en Arbeidsinspectie), bedrijfsleven en als consultant.
Mijn ruime ervaring bestaat uit kennis van arbeids- en procesveiligheid, milieuwetgeving, incidentonderzoek en –
analyse (Tripod), risicoanalyses (Hazop, RI&E, TRA), auditing, opstellen van procedures, management of
change, LoToTo, veiligheidsprogramma’s, gedragsverandering etc.
Verhogen van veiligheidsniveau door kennisoverdracht, veiligheidsmanagementsystemen, gevaaridentificatie en
risicobeoordeling, gedragsobservaties, etc.

Werkervaring:
2016 tot heden

▪
▪
▪
▪
▪

Ten Hove Advies, adviesbureau in (arbeids)veiligheid
Eigenaar, sr. veiligheidsspecialist
Opstellen veiligheidsrapporten bij verschillende PGS15 opslagen voor gevaarlijke
stoffen, Wildeman Storage & Logistics, Koopman Transport
Opstellen/ aanpassen procedures ten behoeve van het
veiligheidsbeheerssysteem Brzo2015, Wildeman Storage & Logistics
Uitvoeren Tripod analyses bij Motip Dupli, IJssel Technologie en Beenen
Uitvoeren themabijeenkomsten veiligheidsbewustzijn , Beenen, Viersen, M&G
Uitvoeren veiligheidsstudies bij Friesland Campina, ESD-SiC, Noblesse Proteins
Opstellen ARIE, BMT
Uitvoeren en toetsen RI&E, diverse opdrachtgevers

▪
▪
▪

Safety officer, bij ESD-SiC vanaf oktober 2021 tot heden
Professionaliseren en implementeren van het intern veiligheidsbeleid
Vergroten van het veiligheidsbewustzijn van medewerkers
Realiseren van een aantal doelstellingen op het gebied van veiligheid

▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
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Manager Veiligheid, bij Damco, Aluminium Delfzijl vanaf november 2019 tot
heden
Motiveren, informeren en adviseren van de organisatie ten behoeve van
veiligheid
Initiëren en leiden van projectgroepen die gericht zijn op verbeteringen op het
gebied van veiligheid
Beheren van veiligheidsbeheerssysteem en begeleiden van Brzo audits
Introductie incidentmanagement, uitvoeren Tripod analyses
Leidinggeven aan team portiers en MVK’s en verantwoordelijk voor het First
Response Team

▪

Trainer veiligheidstrainingen, bij Cbt resultaat uit opleidingen, vanaf september
2019 tot heden
Verzorgen van diverse veiligheidstrainingen, zoals training gevaarlijke stoffen,
besloten ruimte, VCA, etc.

▪
▪
▪
▪
▪

HSEQ manager, HVK bij Sunoil Biodiesel vanaf augustus 2017 tot juli 2020
Implementatie voorschriften Wabo vergunning
Opstellen veiligheidsmanagementsysteem ihkv Brzo 2015
Uitvoeren Hazop studies, opstellen Explosie Veiligheidsdocumenten
Verhogen veiligheidsniveau in het algemeen
Veiligheidsadviseur ADR

▪
▪
▪
▪

HVK bij Avebe U.A vanaf okt 2017 tot juni 2019
Ondersteuning veiligheidskundige werkzaamheden
Uitvoeren Tripod analyses
Uitvoeren Hazop studies
Schrijven explosieveiligheidsdocumenten buitensilo’s

▪

Programma manager procesveiligheid bij Teijin Aramid Emmen vanaf
augustus 2018 tot maart 2019
Roadmap manager Procesveiligheid

▪

2009 tot okt 2017
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
2002 – 2009
▪
▪
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Consultant Brzo bij Suiker Unie Vierverlaten vanaf juli 2018 tot oktober 2018
Adviseren ten behoeve van het aanpassen en opzetten van een preventiebeleid
zware ongevallen en een veiligheidsbeheerssysteem in het kader van het
Brzo2015
Avebe U.A.
(Occupational) Safety specialist
Werkzaam in de centrale QESH afdeling, verantwoordelijk voor het
veiligheidsbeleid binnen Avebe Global. Dit betreft productiesites in Nederland,
Duitsland en Zweden. Focus hierbij ligt op arbeids- en procesveiligheid.
Functioneel leidinggeven aan site veiligheidskundigen.
Ontwikkelen en uitvoeren van veiligheidscultuurprogramma en
gedragsverandering interventies zoals een observatieprogramma.
Ontwikkelen en het implementeren van veiligheidsmaatregelen waaronder een
poortvideo, veiligheidszonering op de AVEBE-productiesites en het verplicht
stellen van hoofd- en oogbescherming.
Opstellen veiligheidsopleidingsprogramma’s en het geven van
veiligheidstrainingen.
Ontwikkelen en implementeren van een incidentmanagementsysteem.
Ontwikkelen en uitvoeren Procesveiligheid verbeterprogramma
Uitvoeren veiligheid observatie- en inspectierondes.
Uitvoeren Taak Risico Analyses.
Uitvoeren RI&E’s, algemeen en machineveiligheid.
Leiden van incidentonderzoeken en incidentanalyse met behulp van Tripod Beta.
Auditor als deelnemer van het Avebe intern audit team.
Veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen ADR.
Atex deskundige, opstellen en beoordelen Explosie Veiligheid Documenten
(EVD).
Opstellen Veiligheidsrapport in het kader van het Besluit Risico’s Zware
Ongevallen.
Opstellen Preventiebeleid Zware Ongevallen (Pbzo) en
veiligheidsbeheerssysteem voor de uitvoering van het Pbzo.
Uitvoeren Hazop-SIL studies.
Ministerie SZW, Arbeidsinspectie, Directie Major Hazards Control.
Arbeidsinspecteur MHC
Het uitvoeren van inspecties bij Brzo bedrijven en bedrijven vallend onder de
ARIE regeling in de regio Noord Oost Nederland.
Incidentonderzoek.

1996 – 2002
▪
▪
1990 – 1996
▪
▪
1985 – 1990

▪

Provincie Groningen, Dienst water en milieu
Sr. milieu-inspecteur
Uitvoeren van milieu-inspecties bij de grotere industrie, zoals procesindustrie en
levensmiddelenbedrijven.
Opstellen toezichtplannen.
Provincie Groningen, Dienst Ruimte en Milieu
Geluidsspecialist, milieu-inspecteur
Verantwoordelijk voor het opstellen en de uitvoering van het industrielawaai
geluidmeetprogramma.
Uitvoeren milieu-inspecties voor kleinere bedrijven zoals kartonfabrieken,
scheepswerven, betoncentrales, autoslopers etc.
Provincie Groningen, Provinciale Waterstaat, Zuiveringsbeheer (ZPG)
Zuiveringstechnoloog voor rioolwaterzuiveringsinstallaties.
Verantwoordelijk voor het optimaliseren van zuiveringsprocessen en
toevoergemalen.

Opleiding:
Technische Universiteit Delft, Toptech, Delft
Start 2007, Master of Safety Health and Environment (MoSHE), diploma 2008, MSHE.
Afgestudeerd op het onderwerp “Veiligheidscultuur en de werking van het veiligheidsbeheerssysteem bij Brzo
bedrijven”
Van Hall Instituut, Leeuwarden
Start 2000, HBO Milieumanagement, diploma 2001, Bsc.
Afgestudeerd op het onderwerp “Onderzoek naar de uitvoering van het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo’99)
in de provincie Groningen”
Chr. MTS, Groningen
Start 1980, MBO Procestechniek, diploma 1984.

Relevante cursussen en certificaten:
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Tripod Beta leader, certificaat 2009
Hazop leader DNV-GL, certificaat 2013
Veiligheidsadviseur voor het vervoer van gevaarlijke goederen (ADR), certificaat 2019, nr. 4531606027
Stichting Hobéon SKO Certificatie, HVK, Safety Manager, certificaat 2017 Hobéon SKO nr: 43603
TÜV Certified Machinery Safety Expert CMSE® , certificaat 2018 nr: 44 506 18 481082 0385
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