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CURRICULUM VITAE 
 
 
Persoonlijke gegevens 
 
Naam    : Birgit van Oijen 
Adres    : Laurens Reaellaan 59 
Postcode + woonplaats : 2024 BD Haarlem 
Telefoonnummer  :  023-5258475 
Mobiel    :  06-51581844 
e-mail    :  birgitvanoijen@spitskammanagement.nl 
website   : www.spitskammanagement.nl 
Geboortedatum  :  12-12-1970 
Burgerlijke staat  : Samenwonend, 2 kinderen 
 
Opleiding 
 
1992-1995: Milieu-geochemie, Universiteit Utrecht 
1988-1992: Milieu-chemie, Rijkshogeschool IJsselland  
1983-1988: HAVO 
va april 2011: Corporate Social Responsibility (maatschappelijk verantwoord ondernemen), 
Erasmus Universiteit  
 
Cursussen / trainingen 
 
• FIRA training voor adviseurs (augustus 2011) 
• Normtraining MVO prestatieladder (juli 2011) 
• EU Emission Trading Scheme- Verification on green house gasses  (BSI, 2005) 
• Lead Auditor Course (2000) 
• Management voor jonge engineers (1999) 
• Train de trainer (1999) 
 
Werkervaring 
 
Maart 2008 tot heden: Spits KAM Management – eigen bedrijf 
 

Lead Auditor en consultant:  
 
Uitvoeren van adviestrajecten voor overheden en bedrijven op het gebied van 
kwaliteit, arbo & veiligheid, milieumanagement en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen.  
Onder andere het mede opstellen en verbeteren van het kwaliteitsysteem of KAM-
systeem overheidsinstanties en MKB-bedrijven als ook het inzichtelijke maken en 
beoordelen van de mate van naleving van wet- en regelgeving bij een organisaties als 
Schiphol Nederland BV. 
 
Geven van interne audittrainingen in het kader van ISO 9001, ISO 14001 en/of 
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OHSAS 18001 voor bedrijven. 
 

 
Geven van de NIM training en NIM Inspectieleider in het kader van BRZO-wetgeving 
voor overheden en geven van cursusmodules voor de opleiding ‘Specialist Industriële 
Veiligheid’ bij de brandweeracademie. 
 
Ten behoeve van de dienstverlening op het gebied van beroepsopleidingen staat 
Spits KAM Management –Birgit van Oijen geregistreerd als docent bij het Centraal 
Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). 

 
Uitvoeren van externe audits tegen ISO 9001 en ISO 14001 voor certificerende 
instellingen. De kwalificaties liggen op het terrein van de zakelijke dienstverlening, 
handelsondernemingen, overheden en (chemische) industrie en recent ook de 
foodsector.  
 
Uitvoeren van een verificatie-audit bij een afvalverwerkend bedrijf in het kader van 
systeemgericht toezicht op het gebied van milieuwetgeving. 
 
Advisering op het gebied van dangerous goods voor een vliegtuigonderhouds-
organisatie op Schiphol. 

 
2005 tot maart 2008: BSI Management Systems BV 

 
Lead Auditor en consultant. Zie ‘KPMG Certification’ 

 
Bijzonderheden:  
 
Voor diverse non-profit organisatie en overheidsorganisaties heeft Birgit 
beoordelingen tegen ISO 9001 uitgevoerd. Het betrof onder andere Spark te 
Amsterdam, ICCO te Utrecht de Stichting Van Hall Larenstein Training & Consultancy 
als ook de provincie Noord-Holland onderdeel SHV en Regionale milieudienst. 
 
Adviesproject voor de Stichting Verificatiebureau (Nederland) en Verificatiebureau 
Vlaanderen (België) in het kader van het behalen van de accreditatie in het kader van 
green house gas- verificatie (EA-Guide 6/03 en ISO 17020). 
 
Adviesproject voor het uitvoeren van een nulmeting van een managementsysteem 
waarmee de beoogde werking van het beheer en onderhoud aan waterkeringen 
beoordeeld is (Rijkswaterstaat). 
 
Van 2005 tot en met 2008 mede ontwikkelaar en trainer voor de opleiding NIM 
(nieuwe inspectie methodiek) in het kader van de BRZO-inspecties door overheden. 
 
Vanaf 2005 accountverantwoordelijke voor een twintigtal organisaties, waaronder 
KLM, Schiphol Nederland BV, Provincie Noord-Holland.  
 
In 2005 een verificatie op het gebied van green house gasses mede-uitgevoerd bij 
een bedrijf in Groot-Brittannië.  
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2000 t/m 2004: KPMG Certification BV 

 
Lead auditor en consultant: uitvoeren van audits overeenkomstig de eisen van ISO 
14001 en 9001. Het betrof bedrijven in de productie-industrie, luchtvaart, 
afvalverwerkende bedrijven en dienstverlening (oa MKB-bedrijven, Kadaster) als ook 
overheden (oa provincies Zuid-Holland en Overijssel). 
 
Daarnaast het geven van advies (oa bij diverse afvalverwerkende bedrijven) op het 
gebied van kwaliteit, milieu en (externe) veiligheid.  
Geven van interne audittrainingen op het gebied van kwaliteit, milieu en/of arbo aan 
oa Philips, ASML en KLM. 
 
Het uitvoeren van Compliance-audits op het gebied van het voldoen aan 
milieuvergunningen bij AVR te Rotterdam. 
 
Adviesprojecten voor het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid op het 
gebied van: ‘Normalisatie van arbeidsomstandigheden’, Arbostructuur 
Mobilisatiebranche’,  ‘Monitoring externe veiligheid’ en ‘Evaluatie AVRIM2’ 
inspectiemethodiek voor externe veiligheid. 
Adviesproject voor de provincie Noord-Holland in het kader van de evaluatie op het 
gebied van externe veiligheid.  
 
Adviesproject voor een afvalverwerkend bedrijf ter optimalisatie van de KAM-afdeling.  
 
Geven van opleiding Lead Auditor BRZO ‘99 aan respectievelijk de DCMR, Provincies 
Zeeland, Gelderland en Groningen, de kernregio’s van de brandweer, de VROM-
inspectie en bedrijven als oa Corus. 
Geven van lezingen in het kader van externe veiligheid via het SBO-instituut.  
 
In team-verband zijn twee vestigingen van Philips geverifieerd in het kader van de 
verificatie van het duurzaamheidsverslag. 

 
1999 en 2000: Schiphol Group (Amsterdam Airport Schiphol) 

Milieucoördinator: Coördinatie van het milieumanagementsysteem voor een 
bedrijfsonderdeel. 
 
OASIS Coördinator: Inventarisatie en beoordeling van luchtvaartveiligheidsincidenten. 
 



 

 4 

 
1996 tot 2000: PlusPartners Advies 

Begeleiding bij het op opzetten van documenten en het implementeren van de VCA-
eisen voor diverse MKB-bedrijven. Ook het uitvoeren van arborisico-inventarisaties, 
geven van voorlichting via onder ander toolbox-meetings en uitvoeren van interne 
audits. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd bij schoonmaakbedrijven, het 
uitzendwezen, metaalbewerkende bedrijven en handelsbedrijven.  
Geven van (een tiental) trainingen in het kader van de VCA-norm: Basisopleiding 
veiligheid (VVA-1) en Veiligheid voor leidinggevenden (VVA-2).  
Tevens is bij meerdere bedrijven begeleiding gegeven bij de opzet en implementatie 
van het managementsysteem volgens de ISO 14001-norm.  

 
 
 
Vrijwilligerswerk 
2002-2009 
Wijkraad ‘de Krim’ te Haarlem - adviseur voor het bestuur van de wijkraad. 
  


