CURRICULUM VITAE

Ing A.J.Span

Naam
Voornamen
Geboortedatum en plaats
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Telefoonnummer (mobiel)
E-mailadres

: Antoine Span
: Anthonius Johannes
: 5 februari 1967 te Waalwijk
: Voorweiden 49
: 5142 EX Waalwijk
: 0416-373864
: 06-49886427
: antoine@span-kmv.nl

Opleidingen en cursussen:
1980-1984
Mavo; Michael mavo te Waalwijk
1984-1987
Havo; scholengemeenschap Mariënburg te Den Bosch
1988-1993
Leraren opleiding; Moller Instituut te Tilburg
In de vakken biologie en scheikunde. Afstudeerrichting: paleo-zöologie
1994
Post HBO cursus Milieukunde; Hogeschool Heerlen
1999-2002
Milieutechnologie, richting bedrijfsinterne milieuzorg; HAS te ‘s Hertogenbosch
Afstudeerrichting: ontwikkelen en implementeren van ISO 14001 systemen
2009
Middelbare veiligheidskunde (MVK); Aviera Beiligheidsopleidingen te Terneuzen
Afstudeerrichting: fysieke belasting
2013
Preventie Adviseur Nivo 1 (HVK); Antwerp Management School (onderdeel van de
Universiteit Antwerpen) Afstudeer richting: fysieke belasting.
2014
Deskundig leidinggevende projecten, DLP bodemsaneringen, Humannova te Tilburg
2014
Auditor/Lead Auditor coure ISO 9001:2008
2014
normkennis training OHSAS 18001
Het spreekt voor zich dat ik hiernaast nog diverse cursussen en trainingen heb gedaan die
gerelateerd zijn aan mijn werk, zoals ADR basis en tank, Bedrijfshulpverlener, VCA I en II, Intern
Auditor, Asbest herkenning, Ademluchtdrager (voorheen perslucht) en Preventiemedewerker.
Sabbatical
Van september 2013 tot april 2014 heb ik genoten van een sabbatical. Veel mensen hebben plannen
om meer van de wereld te zien dan kan in een ‘normale’ vakantie en wij hebben besloten het
gewoon maar te doen! Natuurlijk niet zomaar spontaan en overhaast (ik heb er zelfs mijn baan voor
opgezegd), maar door het overlijden van de ouders van mijn vrouw, beiden 63 met nog heel veel
plannen en het overlijden van mijn vader, ook nog te jong, komen dingen in een ander perspectief te
staan. Even helemaal los van alles en het opdoen van nieuwe indrukken en ervaringen was
fantastisch, maar nu als zelfstandige ben ik weer volop aan de slag.
Werkervaring
Huidige werkgever:
Span Kwaliteit Milieu Veiligheid
Vanaf april 2014 ben gestart als zelfstandige. Mijn doel is mijn kennis en ervaring via interim- en
adviesopdrachten in te zetten bij opdrachtgevers en dit te combineren met het geven van trainingen
en cursussen. Als (KMV) interim manager bied ik een opdrachtgever een tijdelijke oplossing voor de
invulling van de KMV of HSE functie ten behoeve van een vervanging of project. Maar ik kan me
zeker ook voorstellen dat u als ondernemer maar één dag per week of maand een KMV-er nodig
heeft; ook dat kan! Naast mijn inhoudelijke kennis breng ik daarbij ook een behoorlijke dosis
mensgerichtheid, enthousiasme en communicatieve vaardigheden mee.
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DNV GL (Det Norske Veritas en Germanischer Lloyds)
Vanaf juli 2014 ben ik gestart als auditor bij DNV GL voor de verschillende systemen, zoals ISO 9001,
14001, OHSAS 18001 en VCA.
Vorige werkgevers:
SITA augustus 1998 tot september 2013
SITA is een landelijk opererende organisatie, die zich bezig houdt met de inzameling en verwerking
van diverse afvalstoffen. Binnen SITA heb ik verschillende functies gehad die ik steeds heb
gecombineerd met het doceren van verschillende interne cursussen en trainingen en het uitvoeren
van interne audits.
Internal auditor
Binnen SITA worden alle vestingen (40) geaudit op de verschillende kwaliteitssystemen (ISO 9001,
14001 en VCA). Met steeds wisselende teams heb ik vele van dergelijke audits uitgevoerd. Daarbij
lag mijn focus niet alleen puur op de controle van de systemen, maar ook de wijze van communicatie
onderling, uitvoering van het werk en orde en netheid.
Docent
Voor SITA verzorgde ik verschillende cursussen en trainingen op het gebied van asbest, veiligheid en
kwaliteitssystemen. Deze trainingen waren soms voor pas gestarte, vaak hoog opgeleide
commerciële medewerkers en op een ander moment voor uitvoerende medewerkers direct op de
werkvloer. Ik vind het leuk en belangrijk ongeacht het onderwerp en niveau, steeds aansluiting te
zoeken bij de belevingswereld van de verschillende cursisten.
Binnen SITA had ik de volgende functies:
- Regio HSE Manager (januari 2006 tot september 2013)
Ik verrichtte mijn werkzaamheden voor de regio Zuid en ik was als MT-lid verantwoordelijk voor
alle zaken die te maken hadden met kwaliteit milieu en veiligheid (Health Safety en Environment)
- 1e medewerker kwaliteit en milieu (Augustus 2003 tot december 2005)
Voor een drietal gevaarlijk afvalvestigingen (Gorinchem, Dordrecht en Utrecht) bestonden mijn
werkzaamheden ten aanzien van kwaliteit uit het beheren, onderhouden en implementeren van
de kwaliteits- en milieuzorgsystemen (ISO 9001, 14001) en het veiligheid (VCA**) systeem. Het
deel milieu bestond niet alleen uit het maken en aanvragen van milieuvergunningen (WM/WVO)
en art 8.19 meldingen, maar ook het onderhouden en implementeren van deze vergunningen en
meldingen op bovengenoemde vestigingen.
- Acceptant, KAM coördinator (Maart 2000 tot Dec. 2002)
Op de vestiging in Gorinchem en was ik verantwoordelijk voor de acceptatie van gevaarlijke
(chemische) afvalstoffen. Daarnaast implementeerde en beheerde ik de kwaliteits- en
milieuzorgsystemen (ISO 9001, 14001) en veiligheid (VCA**). Ook het laboratorium en het
aansturen van een laborant behoorde tot mijn takenpakket. In het BHV-team vervulde ik de
functie van hoofd BHV.
- Regio accountmanager (Augustus 1998 tot Maart 2000).
In deze functie was ik commercieel verantwoordelijk voor de ‘gevaarlijk afval’-omzet van de
grotere (potentiële) klanten in de regio Zuidoost Nederland.

nstru-Labo Augustus 1995 tot Augustus 1998
Als commercieel technisch adviseur werkte ik voor de firma Instru-Labo, een handelsonderneming in
laboratorium artikelen, instrumenten en chemicaliën. Ik maakte en onderhield contacten met
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(potentiële) klanten in Zuid Nederland en adviseerde deze klanten over de toepassing en aanschaf
van de diverse producten. Naast het verwerven van opdrachten behoorde het opvolgen van offertes
en aftersales service ook tot mijn taken. Op mijn initiatief en na het overtuigen van de directie
ontwikkelde ik een (papieren) catalogus, waardoor de omzet een enorme boost kreeg.
Diverse scholen Januari 1993 tot December 1995
Als leraar scheikunde/natuurkunde/biologie was ik verbonden aan diverse scholen en verzorgde
daar de lessen voor klas 1 t/m 4 in de verschillende vakken.
Persoonlijke kenmerken:
 Teamrol: Binnen een team heb ik een doelgerichte focus, maar ben ik ook vaak bindend en
organiserend.
 Communicatiestijl: Open en eerlijk en communicatief sterk van hoog tot laag met een goede
balans tussen persoonlijk en zakelijk.
 Persoonlijke kwaliteiten: Enthousiast en gedreven, empatisch, flexibel, open en eerlijk,
betrouwbaar, hands-on, probleemoplossend en stressbestendig.
 HBO werk- en denkniveau.
Algemeen:
Bewegen is mijn grote passie. Hardlopen, (race)fietsen, golfen en wandelen zijn daarin toch wel de
belangrijkste.
Al in mijn studenten tijd schreef ik graag artikelen of korte verhalen. Als docent maar ook in mijn tijd
bij SITA schreef ik regelmatig dingen voor het school/bedrijfsblad. Ook tijdens onze sabbatical
voegde ik wekelijks een aantal stukjes toe aan onze blog. Dit is iets dat ik in enige vorm ook zeker wil
blijven doen.
Bij atletiek club Waalwijk '66 heb ik zitting in het bestuur waar ik de vrijwilligers coördinator ben en
de contacten met de gemeente onderhoud. Daarnaast ben jurylid, waar ik allround inzetbaar ben.
Als microfonist voorzie ik in de regio Brabant diverse atletiek wedstrijden van commentaar.
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