
                                                                                                                                                                         
 
 

 
 
 

AquaMinerals  B.V. valoriseert en bestemt de reststoffen die ontstaan bij de productie van 
drinkwater en het zuiveren van communaal afvalwater. Dat doen we namens onze 
participanten – drinkwaterbedrijven en waterschappen. Onze ambitie is  om de meest 
innovatieve, op circulariteit gerichte ketenmanager van materiaalstromen in de (publieke) 
watercyclus te zijn. Inmiddels bestemmen we ruim 250.000 ton materiaal met een omzet van  
10 miljoen euro.  
 
De functie 
Als parttime medewerker milieu, compliance en duurzaamheid adviseer je in- en externe stakeholders 
over juridische en beleidsmatige aspecten van bestaande en beoogde ketens. Daarnaast help je 
juridische barrières te slechten en ondersteun je in- en externe beleidsmakers met relevante milieu-
informatie. Hiermee draag je bij aan het ontwikkelen en in stand houden van duurzame afzetketens en 
zorg je ervoor dat we –en onze stakeholders- binnen de juridische en beleidsmatige kaders blijven. Dit 
doe je samen met of in opdracht van de Milieu- en Duurzaamheidsmanager aan wie je rapporteert. 

  
Als organisatie hebben we veelgevraagde kennis in huis hoe te komen van een reststof tot een product 
waarbij regelgeving een cruciaal aspect is. AquaMinerals maakt een groei door waarbij we voor allerlei 
nieuwe stoffen uit de waterketen een afzet ontwikkelen. Dit brengt veel uitdagingen op het gebied van 
milieu, compliance en duurzaamheid, het is pionieren aan de frontlinie van de circulaire economie. 

 
De werkzaamheden 
De werkzaamheden worden in overleg bepaald, afhankelijk van kennis en ervaring, en kunnen o.a. bestaan uit: 
• Advies aan interne en externe belanghebbenden t.a.v. regelgeving en duurzaamheid.  
• Beoordelen of nieuwe en bestaande afzetketens voldoen aan de wet- en regelgeving en eventuele knelpunten 

helpen oplossen; 
• Bijhouden van wijzigingen in wet- en regelgeving; 
• Maken van einde-afval en bijproduct dossiers; 
• EVOA aanvragen; 
• Reach dossier updates en nieuwe registraties; 
• Uitvoeren van LCA’s en maken van CO2 rapportages;  
• Doen van verbetervoorstellen om onze afzetketens te verduurzamen; 
• Meedenken over ontwikkeling van het  MVO beleid; 
• Deelname aan externe werkgroepen en bijeenkomsten. 
 
Jouw profiel 
Je hebt een sterk analytisch vermogen en een flexibele instelling. Je kunt goed uit de voeten in een kleine, 
pragmatische en non-nonsens organisatie. Je bent initiatiefrijk, oplossingsgericht, hebt inlevingsvermogen en een 
flinke dosis overtuigingskracht om mensen mee te nemen in je verhaal.   

 



                                                                                                                                                                         
 
 
Verder heb je: 
• WO/HBO+ werk- en denkniveau (bij voorkeur milieukundige of natuurwetenschappelijke richting); 
• Minimaal basiskennis van de milieu- en afvalstoffenregelgeving; 
• Kennis van Reach en praktijkervaring met einde-afval is een pre; 
• Woonachtig binnen een straal van 50 km van Nieuwegein. 
 
Zowel starters als ervaren krachten worden uitgenodigd te solliciteren.  

 
Wij bieden 
• Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden; 
• Een werkweek tussen de 16 en 24 uur waarin je in overleg met jou leidinggevende zelf kunt bepalen op 

welke uren je werkt en hoeveel uren je per dag maakt. Tevens bestaat de mogelijkheid tot thuiswerken; 
• Een dynamisch team en een werkplek in een gebouw wat in 2016 is uitgeroepen tot ‘meest stimulerende 

omgeving’ van Nederland door de bond van Architecten  
• We werken volgens de cao Waterbedrijven (WWB CAO); 

 
Wil jij ons team versterken? 
Stuur dan vóór 31 mei 2020 per e-mail je motivatiebrief en cv naar 
derooij@aquaminerals.com.  
 
Neem voor meer informatie over de inhoud van de functie contact op met Aalke Lida de Jong, Milieu- en 
duurzaamheidsmanager, 06-49014393 (ma-di-do-vr). 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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