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Curriculum vitae 

 
PERSOONLIJKE GEGEVENS: 

 
Naam:   Leon Jean Thomas Burgerhout 

Adres:   Kröllerhaven 41 

   2993ED Barendrecht 

Telefoon:   06 46267893 

  

Burgerlijke staat: Gehuwd, 3 zoons (11, 15, 18 jaar) 

Geboortedatum:  20 maart 1972 

Geboorteplaats:  Vlaardingen 

Nationaliteit:  Nederlandse 

 

 

OPLEIDING:      DATUM DIPLOMA: 
 

▪ Veiligheidscultuur (D&F engineering)   19-10-2018 

▪ Toezichthouder Adembescherming (SIR)  30-3-2018 

▪ Basiscertificaat Marifonie    29-3-2017 

▪ Conflictbeheersing     10-3-2016 

▪ Gasmeten      9-10-2015 

▪ ATEX-EX-002 classificatie    3-3-2015 

▪ CROW 132-bodemsaneringen    27 maart, 4-11 april 2014 

▪ CROW 96a-afzettingen op autosnelwegen  16-11-2013 

▪ Gecertificeerd Hoger veiligheidskundige   6-4-2015 (geldig tot 6/4/2020) 

Niveau 3 V-36933 06-04-2020 

▪ Lead auditor ISO 14001 (Loyds)   12-16 maart 2012 

▪ Wetgeving en aansprakelijkheid   

 (Gelling Publishing-training)    6-3-2012 

▪ Vaarbewijs 1      14-2-2012 

▪ ATEX       12 en 13 oktober 2011 

▪ LOPA       11-10-2011 

▪ Tripod ongevallenonderzoek    9/10 oktober 2009 

▪ Buisness English     22-9-2009-30-01-2010 

▪ Safety Integrity Level (SIL)    1/2 oktober 2008 

▪ Gasmeten Ex/Ox/Tox     16-07-2008 

▪ Cursus HAZOP      11-03-2008 

▪ Toepassen CE markering    6-9-2007 

▪ Cursus industrieel geluidmeten    7 /13 december 2006 

▪ Cambridge First Certificate in English Module A 10-06-2004  

▪ Crisis management     5-05-2004 

▪ Hogere Veiligheidskunde (HVK)   18-06-2003 

▪ Bedrijfs Hulp Verlening (BHV)    26-02-2003 

▪ Intern auditor      10-05-2003 

▪ Onderhoud adembeschermende middelen  4-03-2000 

▪ Industriële adembescherming    3-06-2000 

▪ Middelbare Veiligheidskunde (MVK)   19-08-1998 

▪ Brandwacht+deel brandwacht eerste klas  22-05-1997 

▪ HBO-milieukunde (Hogeschool Delft)   13-07-1995 

▪ HAVO (exact pakket)     12-06-1991 
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WERKERVARING 
 

2 oktober 1995-1 april 1998: Eerste operator bij Nevcin Polymers bv. (producent kool-

waterstof harsen) te Uithoorn. Tevens lid geweest van de 

bedrijfsbrandweer. Veel praktische kennis opgedaan voor 

wat betreft het bedienen (panel operator en buiten-

operator) van procesinstallaties en de veiligheidsitems die 

hierbij gelden. Verder regelmatig deelgenomen aan werk-

groepjes voor bijvoorbeeld HAZOP-studies. Veel kennis 

opgedaan om tekortkomingen pragmatisch aan te pakken. 

 

1 april 1998-30 april 2004: Veiligheidskundige bij Watco Industrial Cleaning bv. te 

Rotterdam. Vanaf 1 januari 2001 KAM manager en lid van 

het management team (MT).  

 

Ik heb ruime ervaring opgedaan in de industrie en bij risi-

covolle werken zoals shutdowns, tankcleaning en specifie-

ke veiligheidsproblemen.Gedurende mijn werkzaamheden 

ben ik bij veel grote projecten betrokken geweest zoals de 

HSL, Betuweroute, shutdowns op de Esso, Shell, Akzo, 

DSM Gist, Aluchemie etc.  

 

Verder heb ik een VCA** (veiligheidszorgsysteem), ISO 

9001 (kwaliteitsmanagementsysteem) en ISO 14001  

(milieuzorg) opgezet en gecoördineerd voor de zes vestigingen 

verspreid over heel Nederland. 

 

Overige taken: 

− bewaken van het KAM zorgsysteem en zorgdragen voor 

de bijbehorende (opvolgings-)audits; 

− contact met handhavende instellingen zoals DCMR en 

arbeidsinspectie; 

− contact met certificerende instelling (SGS); 

− contact met Arbo Dienst; 

− inventariseren opleidingsbehoefte en contact met oplei-

dingsinstanties; 

− houden van toolboxen, werkplekinspecties, geven van 

kick-off meetingen etc.; 

− opstellen procedures, werkinstructies e.d.; 

− verrichten van veiligheidsstudies; 

− participeren in diverse branche gerelateerde werkgroe-

pen zoals SIR, DICA e.d.; 

− contact met veiligheidsafdelingen opdrachtgevers. 
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1 mei 2004-1 november 2005: SHE manager bij Hercules Zwijndrecht bv.  

De functie maakte deel uit van het management team 

(MT). Hercules is een producent van wateroplosbare cellu-

lose en natsterkte verbeteraars. 

 In de functie van SHE manager was ik verantwoordelijk 

voor een afdeling van 4 mensen, te weten: 

− fire-inspector; 

− safety-inspector; 

− environmental engineer; 

− wastewater treatment plant (WWTP) operator. 

 

Binnen de functie was ik ondermeer verantwoordelijk 

voor: 

− WWTP; 

− interne bedrijfsbrandweer; 

− SHE beleid; 

− ondersteuning bij interne nieuwbouw en aanpassings-

projecten; 

− contacten met de moederorganisatie in de VS; 

− contacten met de overheden (zoals provincie, Arbeidsin-

spectie, brandweer); 

− ondersteuning BRZO audits. 

 

1 november 2005-heden:  Zelfstandig ondernemer. 

     Referenties: 

− Buchen industrial services 

− Buchen ICS 

− Watco Industrial Cleaning 

− Koppenol Industrial Services 

− HCG schilderwerken IJmuiden 

− In-connect uitzendbureau 

− Tence uitzenbureau 

− Victor Peeters Ind. Reiniging 

− Jos Hofkens HIG BV 

− Stichting Industriële reiniging (SIR) 

− BP raffinaderij Maasvlakte 

− BP terminal Amsterdam 

− Kemira Polymers BV 

− ShinEtsu PVC BV  

− PURAC Biochem BV 

− Enecogen BV 

− Huntsman BV  

− Momentive 

− Bouwbedrijf Vinke BV 

− Croda 

− Eneco 

− ECT  

− Van Gansenwinkel Industrial Services 

− Reym b.v. 
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In mijn functie als zelfstandig ondernemer heb ik ondermeer de volgende functies/taken vervuld: 

 

• November 2005-april 2006: 

KAM manager bij Buchen Industrial Cleaning BV (locatie Dow Chemicals Terneuzen). In deze 

functie heb ik mij bezig gehouden met het certificeerbaar maken van het KAM systeem con-

form ISO 9001 en VCA**. Daarnaast ben ik betrokken geweest bij de voorbereiding en uitvoe-

ring van shutdowns en bijzondere werken. Verder heb ik de contacten met de opdrachtgever 

onderhouden op het gebied van HSE. 

• April 2006-november 2006: 

KAM manager bij Watco Industrial Cleaning BV. Qua werkzaamheden kwam dit overeen met 

hetgeen ik voor de firma Buchen heb gedaan. 

• November 2006-maart 2008 

Projectleider BP raffinaderij Rotterdam en BP olieterminal Amsterdam. 

− Opzetten en implementeren elektronisch werkvergunningensysteem 

• 2006/2007: 

Trainer/docent (VCA, hogedrukvloeistofreiniging, druk-vacuüm, buitenwacht, ademluchtdrager 

etc.) 

• 2006-2008 

Opzetten zorgsysteem (ISO 900, ISO 14001 en VCA**) voor HCG Schilderwerken in IJmui-

den. 

• Stichting Industriële Reiniging (2006 t/m 2014) 

Extern auditor 

− auditten leden van de SIR welke een aanwijzing hebben om hogedruk- , druk-vacuüm- en  

chemisch-technisch equipment in eigen beheer te keuren.  

• EHS specialist PURAC Biochem BV (maart 2007 t/m december 2007) 

− ondersteuning aanvraag nieuwe Milieuvergunning; 

− ongevallen- en incidentenonderzoek; 

− aanpassen PBZO-document; 

− controle PGS15; 

− scenario’s in kader van BRZO aangepast; 

− bedrijfsnoodplan aangepast. 

• HSE adviseur Jos Hofkens HIG BV (maart 2007 t/m november 2007) 

− updaten managementsysteem om weer certificeerbaar te krijgen; 

− RI&E gemaakt. 

• Kemira Polymers BV (april 2008 tm December 2008) 

Safety and Loss prevention coördinator 

− Veiligheidsbeheerssysteem up to date houden i.v.m. BRZO 

− dagelijkse veiligheidszaken; 

− ongevallen- en incidentenonderzoek; 

− BHV-organisatie verbeterd; 

− aanpassen nodige procedures; 

− toetsen RI&E als kerndeskundige. 

• Shin Etsu PVC BV (januari 2009 tm juni 2011) 

Eerst HSE manager, later HSE specialist. Functie HSE manager werd later intern ingevuld. 

− oppakken BRZO-items 

− veiligheids KPI’s ontwikkeld 

− ongevallen- en incidentenonderzoek 

− HSE-workshops georganiseerd 

− contacten overheden 

− veiligheidsinspecties in de fabriek 

− begeleiden GHS (Global Harmonised System)  

− begeleiding bij het op oefenen van bedrijfsnoodplannen ( artikel 31 Wet op de  

Veiligheidsregio’s) 
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− explosieveiligheidsdocument herzien 

− toetsen RI&E als kerndeskundige 

• Nufarm (2010-2013) 

− RI&E gemaakt; 

− audits uitgevoerd. 

• Huntsman (januari 2011-december 2011) 

Internal auditor and Permit to Work specialist 

− implementeren digitaal werkvergunningensysteem; 

− verrichten interne audits; 

− ongevallen- en incidentenonderzoek. 

• Momentive (juni 2011-december 2011) 

HSE advisor 

− proces “voorkomen van ongevallen” uitgewerkt; 

− werkvergunningenprocedure herzien en de mensen getraind. 

• Enecogen BV (juni 2012 tm december 2012) 

Hier is voor Eneco een gasgestookte energiecentrale gebouwd met 2 stoomturbines. 

Senior Veiligheidskundige. 

− dagelijks toezicht op de uitvoering; 

− zorgdragen dat de aannemers het Eneco HSE beleid volgde; 

− deelname contractor overleg; 

− verwerken VGM resultaten, inclusief het maken van de nodige statistieken; 

− managementzorgsysteem verder afgemaakt; 

− ondersteuning commissioning van de fabriek (VGM-items); 

− contacten onderhouden met projectleiding. 

• BP Raffinaderij Rotterdam (september 2012-november 2013) 

Safety and Occupational Health Engineer 

− beleid gevaarlijke stoffen opgezet; 

− RI&E herzien; 

− veiligheidsvoorschriften herzien; 

− veiligheidsinstructiefilm (e-learning) gefaciliteerd; 

− veiligheidsboekje gemaakt; 

− diverse procedures herzien; 

− ondersteuning aan BRZO-audit.  

• Eneco projects (september 2013 t/m juli 2014) 

Senior HSE supervisor aanleg Leiding Over Noord. In dit project is er een warmtetransportlei-

ding tussen AVR Rozenburg en de Energiecentrale aan de Galileistraat in Rotterdam aangelegd, 

dit t.b.v. de stadsverwarming van Rotterdam. De werkzaamheden waren van civiele aard. Denk 

hierbij aan het graven van sleuven, maken van boorputten voor de HDD boringen (horizontal 

directional drilling), heien, slaan/trekken van damwanden etc. 

− toezicht houden op de werkzaamheden; 

− zorgdragen dat het Eneco HSE beleid door de aannemer wordt opgevolgd; 

− geven van trainingen zoals VCA, projectinstructies e.d.; 

− ontwikkelen van HSE-beleid/visie, daar waar het bestaande beleid tekort schiet; 

− ongevallen/incidentenonderzoek; 

− interne audits. 
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• Croda Nederland BV te Gouda (juli 2014 t/m augustus 2016):  

HSE supervisor (nieuwbouw) projecten. 

− geven van adviezen om veiligheidsperformance te verbeteren; 

− maken en controleren van de nodige V&G plannen; 

− maken analyses veiligheidsperformance projecten; 

− interne audits; 

− maken nodige risico analyses; 

− aansturing en controle veiligheid in het veld; 

− opstellen/verstrekken werkvergunningen; 

− intermediair tussen Croda en de contractors. 

• Bouwbedrijf Vinke BV (Januari 2014 t/m september 2014) 

− Ondersteuning bij opzetten ISO 9001/VCA** systeem 

− Toetsen RI&E 

• Eneco (losse opdrachten periode 2014-2016):  

− uitvoeren RI&E Eneco Wind en Eneco World (hoofdkantoor), Veiligheidscultuuronder-

zoek, onderzoek/advies brandblussers in windmolens, MOC-procedure. 

Tevens heb de RI&E’s als wettelijk kerndeskundige gecertificeerd. 

• ECT (september 2015-heden). 

Senior HSE-adviseur. 

− opzetten veiligwerkinstructies en veiligheidsinformatiekaarten voor de Technische Onder- 

houdsdienst (TOD); 

− herzien/actualiseren van alle losse RI&E’s. Deze moeten zoveel mogelijk in 1 document  

komen en aan de bestaande praktijk getoetst worden. 

Het contact met de mensen in het veld is hierbij essentieel. Er worden veel werkplek be-

zoeken gepland waarbij de betreffende persoon uitlegt hoe de werkzaamheden in de prak-

tijk plaatsvinden. 

De uitkomst van de RIE wordt periodiek met de Ondernemingsraad gecommuniceerd. 

− oppakken van speciale (korte) klussen. Bijvoorbeeld het V&G plan en de risicoanalyse 

gemaakt voor het plaatsen van twee kadekranen op het terrein van Amsterdam Container 

Terminal (ACT). 

• Van Gansewinkel Industrial Services (augustus 2016 t/m juli 2017) 

Senior HSE supervisor regio Zuid.  

Tevens input geleverd aan de fusie tussen van Gansewinkel en de Shanks groep. Dit is later on-

der de naam Renewi verder gegaan. Ik kwam terecht in het achtkoppige HSE team van Reym 

(industriële reiniging). De werkzaamheden waren gelijk aan de werkzaamheden die ik voor Bu-

chen en Watco in de periode 1998-2005 heb verricht. 

• Eneco projects (februari 2017-december 2017): 

Senior HSE supervisor bouw BioWarmteInstallatie in Utrecht. 

De aard van de werkzaamheden was gelijk aan de werkzaamheden die ik voor Eneco heb ver-

richt tijdens het project ‘leiding over Noord’ in 2013/2014. 

• VPR Energy B.V.(kleine raffinaderij): Senior HSE advisor. (December 2017-mei 2018). 

− Oppakken veiligheidsvraagstukken. 

− Interne audits 

− Aanpassen bedrijfsnoodplan 

− Beleid gevaarlijke stoffen opgezet/herzien 

− HSE supervisie dagdagelijkse werkzaamheden 

• Reym b.v. (mei 2018-oktober 2018) 

Senior HSE supervisor Industrial Cleaning, vestiging Amsterdam en Beverwijk 

De werkzaamheden zijn gelijk aan de werkzaamheden die ik voor Buchen en Watco in de peri-

ode 1998-2005 heb verricht. 

• Reym b.v. (November 2018-heden) 

Senior HSE specialist voor Reym Nederland (Amersfoort). Alle Reym vestigingen zijn beoor-

deeld op arbeidsveiligheid. Hiervan zijn locatie RI&E’s gemaakt. 
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• Cargill Bergen op Zoom (januari 2019-heden) 

Construction Safety Specialist projecten 

- HAZID/HAZOP 

- 3 D Model review 

- Risico analyses 

- Vergunning aanvraag 

- Supervisie uitvoering 

- Projectontwikkeling op gebied van HSE 

 

• VPR Energy Rozenburg (maart 2019-heden) 

HSE werk op afroep 

- Voorbereiden shutdown 

- RI&E 

- Opstellen ARIE document 

  

ERVARING EN KENNIS 

• HSE manager 

• KAM manager 

• Lid MT 

• Senior HSE supervisor 

• HSE specialist 

• HSE advisor 

 

• Onderhouden van contacten met klanten, overheden en andere stakeholders 

• Zeer ruime ervaring (meer dan 20 jaar)  binnen de (petro-) chemische industrie 

• 14 jaar ervaring als zelfstandig ondernemer 

• Ruime ervaring binnen de energiesector 

• Ruime ervaring binnen de civiele branche 

• Kent de praktijk. Dit is nodig om en effectief HSE beleid op te zetten 

• In staat om compleet HSE beleid op te zetten en te implementeren 

• Opzetten Veiligheids verbeterplannen 

• Kennis en ervaring op het gebied van BRZO (PGS 6) 

• Kennis opslag gevaarlijke stoffen conform PGS 15 

• Opzetten werkvergunningensystemen 

• Verstrekken/voorbereiden werkvergunningen 

• LOTO 

• Ongevallen en incidentenonderzoeken (o.a.. Tripod) 

• Kennis van HAZOP 

• Prestartup safety reviews (PSSR) 

• Projectbegeleiding 

• V&G plannen 

• RI&E (inclusief toetsing) 

• TRA’s 

• Brandweerervaring 

• Noodscenario’s 

• Safety dashboards (KPI’s) 

• Opzetten/onderhouden VCA/ISO systemen 

• Goede omgang met alle lagen binnen de onderneming 

• Shutdown ervaring 

• Kennis en kunde gevaarlijke stoffen 
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• Safety coaching 

• Veiligheidscultuuronderzoek 

• Oppakken veiligheidsvraagstukken 

 

 

TALENKENNIS 

 
Nederlands    goed, in woord en geschrift 

Engels     goed, in woord en geschrift 

 

EIGENSCHAPPEN 
 

• Hands-on mentaliteit 

• Betrokken/hoog verantwoordelijkheidsgevoel 

• Hangt aan afspraken (afspraak is afspraak) 

• Oplossingsgericht 

• Enthousiast 

• Teamplayer 

• Flexibel (geen 9 tot 5 mentaliteit) 
 

HOBBIES 
 

• Varen 

• Auto’s e.d. 


