
 

 

 

 

 

 
Curriculum Vitae Yvon van der Voort 

Werkervaring 

 

sinds  Zelfstandig adviseur (Greens International) 

april 1999  

Projectmanagement 

Projectleider voor SCCM (sinds 2000), activiteiten o.a.: opstellen kennisdocumenten (o.a. 

informatiebladen), jaarlijkse training voor milieu- en arbo-auditors van certificerende 

instellingen (verantwoordelijk voor de inhoud van de training), opzetten website met 

informatie over wet- en regelgeving voor milieu en gezond en veilig werken, halfjaarlijks 

overzicht wijzigingen wet- en regelgeving (milieu en arbo), voorlichting over de 

Omgevingswet, externe communicatie, opstellen voorlichtingsmateriaal, ontwikkelen 

certificatieschema ISO 14001, ISO 45001 en CO2-management. Zie www.sccm.nl  

 

Projectleider voor het opnieuw vormgeven van de HSE activiteiten voor BUS Industrial 

Tools om na wisselingen in het HSE-team, betere invulling te geven aan de HSE taken en 

daarmee een betere performance neer te zetten binnen ISO 9001, ISO 14001 en ISO 

45001. O.a. duurzaamheidsbeleid op basis van SDG’s, verbeteren teksten voor 

aanbestedingen, nieuwe HSE-handboek, trainen auditteam, verbeteren 

directiebeoordeling. 

 

Senior adviseur opzetten PGS 15 voor de opslag van gevaarlijke stoffen (2005) tot de 

PGS 15. Hierbij werd samengewerkt met een groot aantal belanghebbende partijen 

waaronder brandweer, arbeidsinspectie, industrie, vervoerssector etc.  

 

 Managementsystemen en gerelateerde activiteiten 

- Nutricia Advanced Medical Nutrition te Zoetermeer (opzetten 

milieumanagementsysteem ISO 14001 en ISO 50001, opzetten en implementeren 

compliance register, vaste adviseur en trainer auditoren sinds 2012 en 5 interim 

functies binnen het HSE-team tussen 2015 en 2021) 

- Renewi, regio noord en midden (adviseur op gebied van milieu en veiligheid, interne 

auditor) 

- 9 regio’s van BAM Techniek (opzetten ISO 14001, 9001 en OHSAS 18001 systeem en 

CO2-Prestatieladder niveau 3)  

- Mourik, strategisch adviseur bij nieuw managementsysteem en opzetten compliance 

managementsysteem voor milieuwetgeving 

- Milieudienst DCMR (2010, Interim kwaliteitscoördinator voor de gehele dienst) 

- Gemeente Losser en gemeente Aalsmeer (kwaliteitssysteem implementatie 

omgevingsvergunning) 

- KAM-coördinator Lokhorst bouw- en ontwikkeling, opzetten en implementeren 

managementsysteem volgens ISO 9001, 14001, VCA** en CO2-Prestatieladder 

niveau 3 (2014-2016), duurzaamheidsbeleid 

- Milieucoördinator Opmeer Drukkerij (van 2000 tot 2017, opstellen 

duurzaamheidsverslag 2008 t/m 2016) 

- BUS Groothandel voor industrie en bouw, 9 vestigingen (opzetten en implementeren 

ISO 14001, 9001 en 45001, vaste KAM-adviseur, auditor en interne audit trainer 

sinds 2014), opzetten en uitwerken duurzaamheidsbeleid 

 

 

http://www.sccm.nl/


 

- Reym industriële reiniging (risk based managementsysteem adviseur, audittrainer en 

auditor) 

- Jansen Rioolreiniging (implementatie van branche specifieke BRL’s, vaste adviseur 

KAM-managementsysteem 2001-2020) 

- Ing.Rail implementatie CO2 prestatieladder niveau 3 

- Schrijven duurzaamheidsverslagen: OBT 2008 t/m 2018, General Electric Plastics 

2002 en 2003, e-MJV + overheidsverslag Nutricia (2018 t/m 2020) 

 

Ondersteunen van diverse bedrijven bij het opzetten en implementeren (tot en met 

certificatie) van managementsystemen voor kwaliteit, milieu en gezond en veilig werken 

en VCA(*, **, P), opzetten en uitwerken duurzaamheidsbeleid (evt op basis van SDG’s),  

opstellen milieujaarverslagen, noodplannen, MoC, register wet- en regelgeving en 

onderhouden van contact met bevoegd gezag.  

 

 

Een selectie van klanten: BAM, Chesapeake/MPS, CCL, OBT, NSD International, BUS 

Industrial Tools, Drukkerij Damen, Buchen, ITEQ, Melis gieterijen, Ziut, BP Putten, 

AKarton, Dekkers VanGerwen, Doedijns, IEO, Leeuwbouw, TE-Instrumentation, Sonac, 

Nutricia Advanced Medical Nutrition, Reym, Renewi, Mourik Industrie en Mourik Holding. 

 

oktober 1997 Senior adviseur bij Environmental Resources Management 

tot april 1999 Nederland B.V. (ERM) te Utrecht (nu Dordrecht) 

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. 

 

Uitvoeren van diverse soorten audits:  

• due diligence (o.a. Akzo Nobel, Gazelle, Intexo, Biscuits Delacre, …), 

• compliance wetgeving (o.a. Cytec, United Parts Slotboom, …), 

• milieumanagementsysteem-audits (o.a. Philips Lighting, Philips Components, Ranx 

Xerox, Henkel, …). 

 

Acquisitie verantwoordelijkheid voor de Private Sector binnen ERM, voornamelijk op 

gebied van management systemen en audits. 

 

augustus 1995 Adviseur bij Samenwerkende Partners in Milieuzorg (SPM) 

tot oktober 1997 te ‘s-Hertogenbosch - later Deloitte & Touche Milieu 

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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

april 1993 tot Adviseur bij N.V. KEMA, Business Unit Milieu Services te Arnhem 

augustus 1995 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. 

 

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. 

 

 

november 1992  Adviseur bij AvH Milieuadviseurs te Arnhem (projectbasis) 

tot april 1993  

 

juli 1992 tot Veldwerker bij Rijkswaterstaat directie Flevoland (projectbasis) 

november 1992  

 

Opleidingen 2007  Middelbare veiligheidskunde (MVK), Technicom, Hoogvliet 

Jaarlijks diverse studiedagen waaronder Lead auditortraining ISO 14001 

1988 - 1992 HBO Milieukunde, Hogeschool Holland, Diemen 

1987 - 1988 Leraren opleiding biologie en scheikunde (niet afgemaakt) 

1984 - 1987 Havo 

1980 - 1984 Mavo 


