
 
 

Beoogde functie 

 

Multidisciplinair administratief beambte met ervaring in milieukunde en in het opzetten van 

milieubeheersystemen. 

 

 

Professionele ervaring 

 

2007  ITRADEC – intercommunale voor afvalverwerking via biomethanisatie 

Adjunct-adviseur 

• Beheer en vernieuwing van de verzekeringsportefeuille van de intercommunale. 

• Het opzetten van een milieubeheersysteem aan de hand van gestandaardiseerde procedures (EMAS: Eco-

Management and Audit Scheme). 

• Medewerking aan de cel crisisbeheer (naar aanleiding van een brand in juli 2008). 

 

 

1997-2007 INCITEC sprl – studiebureau voor milieu-engineering 

Medewerker van het milieuadviesbureau 

• Medewerking aan talrijke effectenstudies met betrekking tot steengroeven, afvalsorteercentra, 

afvalrecyclagecentra, centra voor technische ingraving, ... 

• Opstellen van winningsvergunningen, “permis uniques” (enkelvoudige vergunningen) en 

renovatievergunningen voor sorteercentra en valorisatiecentra van inert afval en bouwafval, voor diverse 

fabrieken, ... 

• Medewerking aan en supervisie van milieueffectenrapporten (MER) en stedenbouwkundige en 

leefmilieuverslagen voor klasseringsaanvragen voor zgn. SAR-terreinen (site à réaménager) en ZACC-

terreinen (zone d'aménagement communal concerté = met in overleg uit te voeren gemeentelijk plan van 

aanleg). 

• Campagnes rond geluidsmetingen voor diverse fabrieken in België. 

• Opstellen van goedkeuringen voor inzamelaars van gevaarlijk afval. 

• Samenstelling van verscheidene vergelijkende literatuurstudies. 

 

 

 

1992-1996 I.R.S.I.A./F.R.I.A. – gespecialiseerde onderzoeksbeurs van het FRIA (Fonds pour la formation à la 

recherche dans l'industrie et dans l'agriculture) ter bevordering van wetenschappelijk onderzoek in de industrie en de landbouw. 

4 onderzoeksmandaten aan de Université de Mons-Hainaut (Universiteit van Bergen-Henegouwen) 

• Beheersing van diverse wetenschappelijke technieken: gas-chromatografie, dunnelaagchromatografie, 

immuno-enzymatische tests, biometrische tests, insectenkweek, enz. 

• Verschillende stages in het buitenland in het kader van die onderzoeksmandaten. 

• Deelname aan het XII Congress of the International Union for the Study of Social Insects, universiteit Paris-

Sorbonne, postervoorstelling. 

• Lid van het Institut des Sciences de la Vie de l’Université de Mons-Hainaut. 

 

 

 

Universitaire diploma’s 

 

1992 Université de Mons-Hainaut (Universiteit van Bergen-Henegouwen) 

• Licentiaat (huidige MA) in de Zoölogische Wetenschappen 

• behaald met Grote Onderscheiding 

 

1996 Université de Mons-Hainaut (Universiteit van Bergen-Henegouwen) 

• Doctoraat in de Wetenschappen 

• behaald met de Grootste Onderscheiding 


