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ing.D.C. de Jager-Huijsmans
C.E.O. Lisam Nederland B.V. -senior consultant regulatory affairs

Profiel
Vanaf oktober 2006 is Daniëlle de Jager eigenaar van DC Consult een kwaliteit-, arbo- en
milieuadviesbureau voor bedrijven. Sinds januari 2019 hebben we onze activiteiten
samengevoegd met Lisam Systems B.V., waar we al sinds 2007 distribiteur waren voor
regulatory compliancy- en SDS-software. Nu vormen onze adviestak regulatory consult en
onze software verkoop tak (Lisam ExESS, Chemspector, Chessol) onze twee peilers van het
bedrijf en maken al meer dan 200 klanten in Nederland gebruik van onze software en
services. Dit wordt uitgevoerd door een team van 5 medewerkers in Nederland en meer dan
300 medewerkers bij Lisam Systems wereldwijd. Daniëlle de Jager is C.E.O. en medeaandeelhouder van dit bedrijf.
Klanten
Momenteel worden de volgende belangrijke klanten door ons ondersteund: EVOS Rotterdam
(vml. Caldic Nederland), Akzo Nobel Coatings, Mimaki Europe B.V., Verffabriek H.de Vos
&Zn. b.v, PB Holding B.V., Royal Dutch Printing Ink Factory van Son, VGT (Vereniging van
Groothandelaren in de Tandheelkundige Branche), IMCD.
Werkervaringen
Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste werkervaringen als
senior consultant regulatory affairs:
•
•
•
•
•
•

Implementatie- en advieswerkzaamheden bij bedrijven op het gebied
van veiligheid (REACH/ CLP) en milieu (implementatie wetgeving,
vergunningen aanvragen);
Opstellen van veiligheidsinformatiebladen (MSDS, e-SDS en notificatie
antigifcentra’s WIK’s);
Implementatie CLP en REACH regelgeving:
REACH management en registratiedossiers, SIEF en data-sharing
implementatie en het onderhouden van een Integraal Management Systeem
(kwaliteit-, arbo-, en Milieuzorgsysteem; ISO gecertificeerd/ ook bij
zusterbedrijven);
Chemical management voor bedrijven m.b.v. Lisam ExESS software: SZWlijst kankerverwekkende stoffen, zzs-stoffen, ABM, CMR, SVHC, candidate
list., exposure limits etc..;

•
•
•
•
•

het onderhouden van internationale technische contacten met leveranciers,
klanten en BU- management ;
Wet- en regelgeving t.a.v. arbo en milieu geïmplementeerd en beheert;
regelen omgevingsvergunning en meldingen omgevingsloket;
opleidingen + verstrekken van informatie op HSE- gebied verzorgen voor
medewerkers;
Regelgeving cosmetica consultancy, opstellen van Product Information Files
en CPNP notificaties;

Opleidingen en cursussen

Loopbaan

: HTO-milieuchemie te Deventer (diploma 1994);
: Interne kwaliteitsaudit (certificaat 1997);
: diverse opleiding betreffende veiligheid;
: BHV-er (1999-2010) en 2019
: Hoger Management (post HBO; diploma 2000).
: Veiligheidsadviseur ADR, modaliteit wegvervoer
(voor vervoer van gevaarlijke stoffen; diploma 2001,
herh. 2006, 2011 en 2016, geldig tot december 2021).
: Environmental Lead auditor; (Lloyds, 2005)
: Facilitatior training: GHS-seminar (Lisam Services,
2009)
: Engels, individuele taaltraining (1 wk), Regina Coeli
language institute (2015)
: REACH trainingen: Registeren, Communicatie over
registraties, registratiedossier, SIEF en datasharing,
stof-identificatie & waiving (RIVM, VNCI nov./dec.
2015).
: Stage bij Ingenieursbureau Oranjewoud bv, Tauw
Milieu b.v. op de afdeling bodemonderzoek;
: half jaar bij ingenieursbureau Witteveen&Bos b.v. als
projectmedewerker bodemonderzoek te Den Haag en
Deventer.
: twaalf en een half jaar QHSE manager en P&L
manager Flint B.V (Akzo Nobel Inks b.v.)

Professionele lidmaatschappen
Buitengewoon lid van VVVF: Nederlandse Verf- en drukinktfabrikanten
Buitengewoon Lid NCV: Nederlandse Cosmetica Vereniging
VGT: Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche- beheer dbase en
risicoanalyse rapporten systeem voor Tandartspraktijken
Afgelopen jaren presentaties/webinar sessies verzorgt voor:
NVZ (Nederlandse Zeepfabrikanten, NCV, VGT en VVVF.

Ervaringen team Lisam NL:

Junior consultant regulatory affairs: REACH SDS- en e-SDS services, CLP: 2x
Cosmetic regulatory consultant Official Safety Assesor (PIF product-information file) / Toxicologist 1x
Senior consultant data- analyst and software implementation 1x
Ervaringen Lisam Systems:
Reach registration
Biocide registration
Safety Assessors Cosmetics
Collaborative Data Platform – update all regulatory EU lists

