Milieu en omgeving

KAM-management

Energie- en procestechniek

Arbo en veiligheid

Dag op stap met junior adviseur Daniela

‘Veel vrijheid en plezier’
5.30 uur, de wekker piept. Daniela ter Borg staat vandaag vroeg
op. Lekker op tijd naar het KWA-kantoor in Amersfoort. Dan
is er de rust om met senior collega’s te overleggen en de dag
geconcentreerd te beginnen. “Maar ik begin vaak ook later
hoor”, zegt ze lachend.
Daniela werkt nu een jaar bij KWA en

Op locatie bij de klant krijgen we regel-

wij volgen haar tijdens een werkdag. Ze

matig een rondleiding. Vooral de

studeerde economie in Mexico en deed

voedingsmiddelenindustrie zie ik veel van-

later onder andere haar Masters bij Urban

binnen. Hoe bijvoorbeeld kaas wordt

Environmental Management (milieubeleid)

gemaakt en hoe cacao wordt verwerkt,

aan de Wageningen University & Research.

dat leer je tijdens zo’n rondleiding. Ik vind
het bijzonder leuk om te zien hoe onze

“Ik werk op de afdeling Milieu en ondersteun

dagelijkse boodschappen tot stand komen!

bedrijven bij de aanvraag van vergunningen.

Maar ik ga ook naar ziekenhuizen en

Als bijvoorbeeld de productielijn verandert,

bedrijven waar gevaarlijke stoffen worden

vraagt het bedrijf ons om advies en het

opgeslagen. Tijdens ons bezoek letten

verzorgen van de aanvraag. Meestal ga

we vooral op het productieproces en de

ik dan samen met één van onze senior

invloed op de omgeving. Zo kijken we naar

adviseurs langs bij onze klanten. Dat is zo

installaties, maar ook naar zaken als de

leerzaam. Ze weten veel en dragen dat met

opslag van gevaarlijke stoffen, mochten die

plezier over. Een soort rolmodel, zo zie ik ze

aanwezig zijn. We vragen de betrokkenen

wel. Enthousiast over en ervaren in hun werk,

het hemd van het lijf en nemen foto’s die de

Terug bij KWA ga ik aan de slag met mijn

Als we praten met het bevoegd gezag, zoals

dus ik leer ook veel tijdens zo’n autorit.

situatie verduidelijken.

rapport. Dat heb ik echt moeten leren als

de Omgevingsdienst of iemand van de

pas afgestudeerde, bijvoorbeeld door andere

gemeente. Dan hoor je wat voor vragen

rapporten door te nemen en vooral door

ze hebben, waar ze op letten en hoe de

veel te vragen. Bij KWA staat iedereen open

belangen lopen. Eén ding verlies ik niet uit

voor wat voor vragen dan ook. Ze helpen je

het oog: KWA staat voor de bedrijven, onze

altijd verder. Aan de andere kant, je krijgt veel

klanten. En het leukste moment? Als het

vrijheid om het zelf uit te zoeken, om fouten

besluit binnen is. Echt een yes-moment.

te maken. ‘t Is ook gewoon gezellig om op

Het is weer gelukt.”

kantoor te zijn, even een praatje maken op de
gang, samen lunchen.
Adviseur

Ik vul namens onze klanten de formulieren in
op het online platform Omgevingsloket. Een
senior leest mee, controleert en geeft me
feedback. Wat ik interessant vind?
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033 422 13 21
dtb@kwa.nl

