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PROFIELSCHETS 
Ik ben een gedreven en enthousiaste, resultaatgerichte professional. Ik heb een goed analytisch 
vermogen om de uitdagingen om te zetten naar begrijpelijke uitgangspunten en te vertalen naar 
uitvoerbare, doeltreffende oplossingen en de klant te ontzorgen.  
 

OPLEIDINGEN 
1982 – 1985  HTS Chemische Technologie     Breda 
1978 – 1982  MTS Procestechniek       Tilburg  
1974 – 1978  MAVO-4        Tilburg 
 
Specialistische behaalde opleidingen: 
2014 – 2016 Hogere Veiligheidskunde (PHOV)    Utrecht 
2013 – 2014 Fire Safety Engineering (PHBO Bouwfysica, SKB)  Utrecht 
2011 – 2013 Master of Crisis and Public order Management (MCPm)  Arnhem 
2006  Veiligheidsmanager Open Universiteit / IFV   Arnhem 
 
Diverse behaalde cursussen/opleidingen: 

 VCA-VOL (302902.70007830) 

 TRIPOD 

 Six Sigma Yellow Belt 

 Chemische Reactorkunde & Opschaling (PAON),  

 Stralingshygiëne deskundigheidsniveau 5B (TU/Delft) 

 Fire Prevention Officer II (NFPA) 

 Instituut Fysieke Veiligheid: IFV (AHBM, HBM, ROGS, WVD). 
 
Algemene cursussen: 

 HSE Auditing (Organon NV),  

 HAZOP (Akzo Nobel), 

 Middel Management, Vergadertechniek, Planning & Review, Efficiënt Plannen, 

 Doel-/groep gericht schrijven, 

 Engels NIOW. 
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WERKERVARING 

 2013 – heden Senior Consultant (ZZP) 
Senior Consultant op het gebied van Fire-, Safety & Emergency Management. 
(www.cfsem.nl).  
Project begeleid en het in bedrijfstellen van de nieuwe installaties. Bij een 
onderhoudsbedrijf het veiligheidshandboek opgezet. Veiligheidsinstructie 
gegeven (o.a. gasmeet(des)kundige), RI&E, Masterplan brandveiligheid, 
bluswatervoorziening, opzetten Bedrijfsnoodorganisatie & calamiteitenplan, 
SDS omzetten volgens Richtsnoer, ed.. 

 2015 - 2016 Senior Consultant Safety & Risk Management (Tebodin) 
Senior Consultant op het gebied van Safety & Risk Management. Bij diverse 
opdrachten als adviseur voor veiligheidsvraagstukken (HAZOP, ATEX, 
LOPA, SIL, zonering, F&EI, FMEA, ed..) 
Gedetacheerd als veiligheidsdeskundige in een “crisis omgeving” met 
speerpunten proces aanpak op veiligheid. Tevens maken van plannen van 
aanpak, werkvergunningen procedure, uitwerken RI&E (& verdiepende) en 
maken van Safety Data Sheets (SDS). 

 2012 - 2013 Senior Fire-, Safety Engineer & Emergency Management (MSD) 
In het kader van de aanwijzing Besluit Risico’s Zware Ongevallen het 
adviseren en het implementeren van (nieuwe) beveiligingssystemen voor de 
locaties van MSD (Fire-, & Safety Engineering). 

Het adviseren bij het opstellen een Integraal Brandveiligheidsplan voor de 
gebouwen op de locaties en een onderhoudsbeheerssysteem.. 
Het voorstellen van realistische scenario’s (vaststellen restrisico’s) t.b.v. de 
oefeningen voor de interne nood organisatie. 

Het adviseren over een nieuwe op te zetten Emergency / continuïteit filosofie 
voor de toekomst (Bedrijfsbeleidteam / Hazmat / spill control / BHV / 
Bedrijfsbrandweer / First Responders / EHBO / Normalisatie / 
Bedrijfscontinuïteitsplan) aan het managementteam. 

 1999 – 2012 Manager Fire Safety & Emergency Management (Organon/ MSD) 
Leiding gegeven aan 8 personen direct personeel en 120 personen indirect.  
Het opzetten en implementatie van de huidige brandweer organisatie binnen MSD 
Nederland. 

Begeleiden van het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO) traject van  
3 locaties. Vanuit aanwijzing artikel 31 van de wet op de veiligheidsregio, is de 
vrijwillige organisatie omgezet naar een ‘hybride’ organisatie.  

Het opzetten van het kwaliteitsmanagement systeem (ISO 9001, 14001, 18001), 
een onderhoud beheerssysteem, brandweerrapporten en risicoschattingen. 
Daarnaast lid van diverse werkgroepen voor de HAZOP studies, Proces Risico 
Inventarisaties & Evaluaties (PRIE), What If Studie, Risico Inventarisatie & 
Evaluaties (RI&E), werkvergunningen, opzetten verkeerscirculatieplan en incident 
onderzoek.  
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Het laten opstellen van veiligheidsconcepten voor nieuw-/verbouw zoals; 
kantoor-, (bio)chemisch- en opslag- gebouwen in overleg met eigenaar, 
verzekering en overheid. 

Financiële budgettering & personeelsmanagement ± 120 korpsleden. 
Beleidsmatige zaken van de gehele hulpverleningsorganisatie en de toekomst 
hiervan. Contact persoon voor de overheid en de verzekeraar (FM-Global). 

 1993 – 1999 Manager Geautomatiseerde Multi Purpose Afdeling (Diosynth) 
De pilot afdeling opgebouwd voor de automatisering van Batch Processen in de 
farmaceutische industrie. Implementatie van nieuwe procesapparatuur en de 
introductie van procesautomatisering binnen het bedrijf. 
Daarna bestaande processen geautomatiseerd en klaar gestoomd voor nieuwe 
productie locatie. Lid van de projectgroep voor het ontwerp van een nieuwe 
productie locatie. Het begeleiden van de opstart nieuwe productie locatie. 

 1986 – 1993 Manager Productie (Diosynth) 
Leidinggegeven aan een Regeneratie afdeling met 15 personen.  
Hierbij primaire proces gestuurd en optimalisatie van destillatieprocessen op de 
afdeling begeleid. Denk hierbij aan implementatie van gestructureerde pakking, 
extractieve destillatie en het project “magneet gekoppelde” pompen.  

Daarna manager van een Chemische (farmaceutische) productie afdeling met  
35 personen. Hierbij de planning van de productie, personeel en de proces 
verbetering begeleid op gebied van chemie en procesapparatuur.  
Tevens grote projecten begeleid. 

 
NEVENACTIVITEITEN: 
1998 - heden Instructeur Veiligheidsregio 
1999 - heden Examinator Nederlands Bureau Brandweer Examens 
2001 - 2015 Veiligheidsregio (Regionaal Officier Gevaarlijke Stoffen) 
2015 – heden Veiligheidsregio (Hoofd Officier van Dienst) 
2002 - heden Instructeur / Docent / Coach voor o.a. de opleidingen;  

Officier van Dienst & Adviseur Gevaarlijke Stoffen 

 
COMPUTER ERVARING: 
MS Office – uitstekende kennis van MS Word, Excel, en PowerPoint, Visio 
Specifiek; Oracle, Ozone, Cfast. 
 
TALEN 
Nederlands: moedertaal;  
Engels: verbaal - goed, schriftelijk- goed  
Duits: verbaal- redelijk, schriftelijk- redelijk 

 
HOBBY’S: 
Fitness, Brandweer, Fotografie, Hardlopen, Wandelen, Vakantie, Skiën. 


