
 Curriculum Vitae (CV) van: 

      Henk Stuiver, Emmen (Dr) 

 

Woont Bergeend 4, 7827 LB Emmen. 

T 0591-630322 Mobiel: 0620620342 

       Email: hstuiver@gmail.com 

     Voor meer info zie LINKEDIN en 

    www.werkveilig.wordpress.com 

Opleidingen: Diploma/certificaat 

2016 Erkend MVK vakman CVW 

2015 Intercedent uitzendbranche 

2015 Documentherkenning 2015 

2014 BRZO voor leidinggevenden 

2013 Trillingen cursus met certificaat 

2012 Werkvergunningen, certificaat 

2011 Deskundig Toezichthouder 

         Asbestsloop (DTA) 

2010 Middelbaar Veiligheidkundige 

2010 VCA – VOL (VCA leidinggeven) 

2007 Business Proces Management 

         Software specialist, HBO / HTS 

1988-1992 Logistiek management 

                  LOI / HBO 

1989-1992 Midden Management 

                  LOI / HBO 

1979-1982 IT AMBI -  I en II modules 

                  ICT, HBO / HTS 

1967-1971 LTS metaal, LBO, 

                  Scheidegger typediploma, 

                  lasdiploma elektrisch 

Trainingen: met certificaat 

1985-2002 diverse trainingen 

                  Logistiek management 

1985-2002 diverse ICT sales en 

                  Inkooptrainingen, o.a. 

                  Exact software 

1990-2007 meerdere Verkoop- en 

                  management cursussen – 

                  Kenneth Smit trainingen 

2005-2008 meerdere HP – VMWare 

                  (verkoop) trainingen bij 

                  HP Kenniscenter 

Talen    

Zweeds     woord  / geschrift 

                  vloeiend, 2
e
 taal 

Engels     woord  / geschrift 

                  redelijk / redelijk tot goed 

Duits     woord  / geschrift 

                  goed   / redelijk 

NL             woord  / geschrift 

                  vloeiend  

Competenties: Ik kan goed organiseren en heb een hoge persoonlijke ambitie. Ook ben ik 

energiek, heb een open houding, ben sociaal ontspannen en heb graag mensen om mij heen. 

Mijn werkhouding is bovengemiddeld, ben creatief, sta emotioneel sterk in de schoenen en heb 

helikopterview. Talenten: Nauwkeurig, netjes, vasthoudend en leergierig, spreek 4 talen. Door 

mijn uitgebreide ervaring ben ik erg goed in staat buiten de scope van mijn functie te denken 

en visie te ontwikkelen. Sinds 2010 succesvol werkzaam als Veiligheidskundige. 

 

   Kort overzicht Veiligheidskundige werkzaamheden vanaf 1-7-2010: 

- Op de werkvloer: Uitdragen en verbeteren van het QHSE directiebeleid 

- V&G uitvoeringsplannen opstellen, toetsen en bijhouden 

- Het maken van Functie – RIE’s ten behoeve van VCA*/**/P bedrijven 

- Opzetten en implementeren van proces- en verbetermanagement 

- Uitvoeren en coördinatie van Field-audits, Management Safety Reviews 

-  Incidenten en ongevallen analyse 

- Begeleiden / opzetten van operationele QHSE projectmeetings 

- Bijwonen van externe QHSE meetings 

- Op de werkvloer: Uitvoeren interne audits en begeleiden van externe audits 

- Opzetten en het geven van veiligheidstrainingen en cursussen 

- Opstellen Safety Alerts, KPI en Safety dashboard.  

- Uitvoeren Risico-Inventarisatie’s (RI&E) 

- Medeauteur bij het opstellen jaarlijks Plan van Aanpak 

- Betrokken bij besluitvorming en vertegenwoordiging van de organisatie 

- Kennisoverdracht, niet alleen QHSE maar ook in combinatie met ICT 

- Verantwoordelijk voor beheer, onderhouden en verbeteren van 

managementsystemen zoals: 

o  ISO 9001:2008 

o VCA* / ** / Petrochemie 

o ISO 14001:2004 

o OHSAS 18001 

WERKERVARING: 

13-03-2017       19-05-2019 SPIE ICS Assen / Houten, veiligheidskundige  

01-05-2015       04-12-2015 BUO uitzendorganisatie, opleiding intercedent  

04-08-2014       12-03-2015 Bilfinger. Groningen / NAM Langelo. Werkzaam als 

assistent werkvoorbereider / projectleider en tevens als veiligheidskundige. Het op 

juiste wijze opzetten van VCA-P administratie. 

01-08-2013       31-07-2014 North Refinery, Farmsum (Delfzijl). Werkzaam als 

uitvoerend & adviserend veiligheidkundige. Opbouwen van de (nieuwe) VGWM 

afdeling.  Werkzaamheden: 

 - BRZO-VR, zorg dragen dat het bedrijf in compliance is met wetgever 

 - OMGEVINGSVERGUNNING, zie BRZO-VR, compliance met wetgever 

 - Overige werkzaamheden, in grote lijnen gelijk aan AVEBE U.A. 

01-01-2011       31-07-2013 AVEBE U.A. Veendam, werkzaam als veiligheids-

kundige (MVK) op meerdere Nederlandse locaties. Werkzaamheden: 

 - begeleiden, uitleggen & onderricht Taak Risico Analyse 

 - als gecertificeerd Deskundig Toezichthouder Asbest het begeleiden en toezicht 

   houden op (asbest) sloopwerkzaamheden 

 - individueel en in groepsverband geven van uitleg / trainingen in: 

    ASBEST, gevaren en herkennen van; ATEX, gevaren, herkennen en voorkomen  

    van; BRZO, uitleg, mogelijke gevaren en voorkomen van; LEGIONELLA, gevaren,  

    herkennen en voorkomen van; STEIGERS, werken met en op; GEDRAG -  

    Cultuur, uitleg, discussie, gevaren van; Werkvergunningen, werken met, uitleg,  

    mogelijke gevaren / risico’s; Milieu, uitleg, herkennen, wanneer melden en  

    gevaren van; Gevaarlijke situaties, uitleg en herkennen van; Procesveiligheid,  

    uitleg, mogelijke gevaren en voorkomen van; VCA, uitleg en training van; 

    Gevaarlijke stoffen, training; Procesveiligheid, Block and Bleed, Red Tags; 

  - Incidentenonderzoek, het uitvoeren van; Gevaarlijke Situaties, onderzoeken, 

    beoordelen en adviseren; Werkplekinspecties; Werkvergunning – TRA inspecties; 

    Het maken van RI&E, inventariseren, aanbevelingen; Begeleiding implementatie 

    Voedselveiligheid Voedingsmiddelenfabriek;  Opzetten/uitvoeren Blootstelling- 

    onderzoek chemische stoffen locatie FOXHOL 

  - Implementatie TOXIC + coördinatie markeren leidingennetwerk Foxhol (chemie) 

 01-10-2010       31-12-2010 Vleems Food Emmen, inventarisatie & veiligheids-   rapportage RI&E 

 01-07-2010       01-11-2010 DSM Emmen, Stage MVK, onderzoek + rapportage veiligheidsbeleid van  

                                                                                                         de gehanteerde werkwijzen. 
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