CURRICULUM VITAE
PERSOONSGEGEVENS
Naam:
Adres:
Telefoon:
Mobiel:
E-mail:
Nationaliteit:
Geboren:
Burgerlijke staat:

Broekhuizen, Edwin Ferdinand
Mathilde Wibautstraat 17
1628 PH Hoorn
0229-249048
06-28843049
info@efbroekhuizen.nl
Nederlandse
24 april 1963 te Hoorn
ongehuwd samenwonend

PERSOONLIJKE PRESENTATIE
Ik ben een enthousiaste KAM Coördinator, die uitstekend in staat is medewerkers te motiveren. Die
op basis van parate kennis en ervaring de wet- en regelgeving weet te vertalen naar de praktijk. Ik
heb ruim ervaring in het op een gestructureerde manier oplossen van problemen en realiseren van
verbeteringen, waarbij de kracht van teamwork zoveel mogelijk wordt benut. Veiligheid, kwaliteit en
efficiëntie zijn mijn speerpunten. Duidelijkheid, gemotiveerde en goed geïnstrueerde medewerkers
vormen daarvoor de basis. Door mijn ervaring in opleidingen, weet ik kennis en vaardigheden prima
over te brengen op medewerkers op ieder niveau. Ik ben rechtvaardig, consequent en vasthoudend.

WERKERVARING
dec 2007 – heden

Zelfstandig ondernemer, eigenaar van “Broekhuizen Training & Advies”
opleider/adviseur op het gebied van (arbeids)veiligheid en bedrijfshulpverlening (BHV)
veiligheidsgerelateerde opdrachten, zoals opstellen en herzien van ontruimings-/
bedrijfsnoodplannen en vervaardigen van de daarbij behorende ontruimingsplattegronden

juni 2018 –
aug 2019

Holland Lift International BV te Hoorn. SHEQ-Manager; opzetten van een systeem voor
opvolging Non-Conformaties; herzien van het bedrijfsnoodplan; ongevalsonderzoek;
VGM-inspecties; begeleiden VCA-audit.

mei 2013 –
november 2014

Parker Hannifin Manufacturing Netherlands (Process Filtration) BV te Uitgeest
KAM Coördinator; implementeren van het Parker EHS beleid, uitvoeren van MRA’s en
TRA’s, opstellen van werkinstructies, adviseren management t.a.v. veiligheidskundige
zaken, uitvoeren van inspecties, geven van toolbox meetings, optimaliseren van opslag
gevaarlijke stoffen (PGS15), begeleiden en opvolgen ISO14001 en VCA* audits,
onderhouden van ISO9001, doen van kwaliteitscontrole, coördineren van
klachtafhandeling

juni 2011 –
juni 2012

TEVA Pharmachemie te Haarlem. QEHS-medewerker; ondersteuning bieden aan het
management bij het ontwikkelen en uitvoeren van het QEHS beleid; opstellen van een
werkvergunningensysteem, uitvoeren van interne QEHS audits, herzien van het
ontruimingsplan, opstellen van MRA en TRA, geven van toolbox meetings, doen van
ongevalsonderzoek, opstellen van QEHS-plannen ten behoeve van periodieke
onderhouds-/modificatiewerkzaamheden aan de productie-installaties.

sep 2009 –
sep 2010

Van Wees Opleidingen BV te Uitgeest. Opleider/Adviseur arbeidsveiligheid; verzorgen
van opleidingen zoals Basisveiligheid en VOL-VCA en veilig werken met heftruck en
hoogwerker; uitvoeren van werkplekonderzoeken, risico inventarisaties en –evaluaties
en VGM-inspecties.

CURRICULUM VITAE
mei 2008 –
mei 2009

Van Gansewinkel Regio Randstad-Noord te Amsterdam. SHEQ-Coördinator Veiligheid;
adviseren (lijn)management op het gebied van veiligheid/arbo, uitvoeren van RI&E,
opstellen van TRA’s en werkinstructies, voorbereiden van toolbox meetings, uitvoeren
van VGM-inspecties, doen van ongeval onderzoek.

aug 1991 –
dec 2007

Nissan Motor Parts Center B.V. te Amsterdam
Bedrijfsopleider: adviseren van Management t.a.v. opleidingsbeleid; ontwikkelen van
trainingen/opleidingen; organiseren en geven van trainingen/opleidingen;
adviseren/coachen van middenkader en uitvoerenden op werkvloer; onderhouden van
contacten met externe bureaus en instituten
Veiligheidskundige: adviseren van Management t.a.v. arbobeleid en preventie; geven
van instructies/trainingen; leiding geven aan BHV-organisatie incl. bedrijfsbrandweer;
uitvoeren van RI&E en ongeval analyses; toezicht houden op naleving van bedrijfsregels;
beheren van veiligheidsmiddelen

aug 1990 –
aug 1991

Machinefabriek Compas B.V. te Hoorn
Bedrijfskundige verantwoordelijk voor inkoop en magazijnbeheer

aug 1984 –
aug 1990

Leraar techniek, natuurkunde, informatica en economie
diverse avondcursussen (o.a. koeltechniek en hydrauliek)
Middelbare Land- en Tuinbouwschool te Hoorn

ONDERWIJS EN OPLEIDING
2010
1998
1984 – 1985
1983 – 1984
1980 – 1983
1975 – 1980

Middelbare Veiligheidskunde (geen diploma)
Kader BV te Almelo
Hogere Veiligheidskunde (geen diploma)
Post Hoger Onderwijs Veiligheidskunde te Amsterdam
Leraar Agrarische Techniek en Economie 2e graads
S.T.O.A.S. te Dronten
Leraar Agrarische Techniek 3e graads
S.T.O.A.S. te Dronten
Hogere Agrarische School, Ingenieurs-I-fase
C.H.L.S. te Dronten
H.A.V.O.
Scholengemeenschap Werenfridus te Hoorn

PERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN EN COMPETENTIES
•
•
•
•
•
•
•
•

certificaat VOL-VCA
rijbewijs B
EHBO-diploma
goede lees-, schrijf- en spreekvaardigheid Nederlands en Engels
vaardig in gebruik van MS Office applicaties (Excel, Word, PowerPoint)
uitgebreide kennis van shopfloor management tools en de toepassing daarvan
uitgebreide kennis van KAIZEN en de toepassing daarvan
uitgebreide algemene technische kennis

