
 
 

U bent goed in uw vak. Maar in kwaliteit, 

milieu en veiligheid bent u minder thuis. U 

bent niet de enige, want we kunnen niet 

overal goed in zijn. Vraag daarom om hulp, 

want met hulp van de juiste personen lukt het. 

Ik help u graag op het gebied van kwaliteit, 

milieu en veiligheid (KMV). Samen regelen we 

het zo eenvoudig, pragmatisch en doelmatig 

mogelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Specialist in Milieumanagement 

 

Als ondernemer wilt u rekening houden met 

het milieu. Zowel met het wereldwijde milieu 

en klimaat als met de directe omgeving 

waarin u woont en werkt. Uw klanten en 

relaties verwachten dat ook van u. Maar hoe 

levert u een positieve bijdrage die ook echt 

verschil maakt?  

 

Om hier achter te komen zult u eerst vast 

moeten stellen wat de belangrijkste effecten 

van uw organisatie op het milieu zijn. Pas als u 

dit weet kunt u gericht zinvolle maatregelen 

planen die effect hebben!  

 

Het aardige van milieumanagement is dat 

het ook kosten bespaart, dus geld oplevert, 

bijvoorbeeld door besparing op uw energie- 

en brandstofverbruik, grondstoffen en 

materialen en de kosten voor de afvoer van 

afval.  
   

Sander van den Berg: 

• Een objectieve 

probleemoplosser 

• Pragmatisch aanpak 

• Oplossingen die passen bij u 

en uw onderneming 

• Oplossingen op basis van 

feitelijke gegevens 

• Een resultaat gerichte aanpak 

• Besparen op energie, 

grondstoffen en afvalstoffen 

• Verbetering van uw imago 

• Een betrouwbare partner 

 

 

 

 

Milieumanagement 

• ISO 14001 

• Milieuvergunningen 

• Activiteitenbesluit 

• Duurzaamheid 

• Minder energieverbruik 

• Minder brandstofverbruik  

• Afvalpreventie & -verwerking 

• Afvalwater 

• Afvalwaterzuivering 

• Minder lozingsheffing 

• Overleg met de overheid. 
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ISO 9001 en ISO 14001 

 

ISO 14001 is een internationale norm voor 

milieumanagement. Het is vaak (maar niet 

noodzakelijk) gekoppeld aan de 

bekendere norm ISO 9001 voor kwaliteits-

management. Ik ben erg goed thuis in 

deze normen.  

Ik werk als auditor voor de certificerende 

instellingen DNV-GL Business Assurance BV 

en KIWA Nederland BV. Namens deze 

certificerende instanties voer ik 

certificerings- en periodieke controle-

audits uit in voor deze 2 normen. 

 

Ik ben uw ideale partner voor het opzetten, 

updaten en onderhouden van uw ISO 9001 

en ISO 14001 managementsysteem en 

voor het uitvoeren van uw interne audits. 
  

 

 

 

 

Ook ervaren op het gebied 

van: 

• ISO 9001 certificering 

• VCA */**/P certificering 

• BRL K10014, BRL K10015 

certificering 

• OPK en CA+ certificering 

• Maatschappelijk 

verantwoord ondernemen 

(MVO) 

• Procesverbetering 

• Lean Six Sigma 

• Veiligheid op de werkvloer 

• Omgaan met/opslaan van 

gevaarlijke stoffen. 

• Overleg met 

gemeentelijke, provinciale 

en landelijke overheid. 

 

 

Uw part-time kwaliteits-, milieu- en 

veiligheidscoördinator 

 

Binnen uw onderneming zijn kwaliteit, 

milieu en veiligheid belangrijke thema’s. 

Vaak zijn dit echter ook thema’s waar u 

niet zo goed van op de hoogte bent.  

Milieuvergunningen, Activiteitenbesluit, 

Inspectie SZW (voorheen Arbeids-

inspectie), ISO 9001, ISO 14001, VCA, 

klanttevredenheid, etc. zijn voor u lastige 

onderwerpen omdat u er onvoldoende in 

thuis bent. 

 

Vraag voor deze onderwerpen gewoon 

hulp van een specialist op het gebied van 

kwaliteit-, milieu- en veiligheid (KMV). 

Iemand die veel ervaring heeft met deze 

materie, pragmatische oplossingen weet 

en ervaring heeft met overleg met de 

overheid. Net als grote bedrijven kunt u 

beschikken over uw eigen KMV-specialist, 

niet fulltime, maar precies het aantal uur 

dat u nodig heeft. Dan hoeft u zich daar 

niet meer druk over te maken. 
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