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Profiel
Gaby is een zeer zelfstandig opererende adviseur in het veiligheidsdomein, die sterk in
haar schoenen staat en veel verantwoordelijkheidsgevoel bezit. Vanuit haar werkervaring met betrekking tot
risico- en crisismanagement, (veiligheids)beleid en hulpverlening ondersteunt Gaby met name hoog-risico/BRZObedrijven bij de opzet en training van hun bedrijfsnood-/ crisismanagementorganisatie. Zij bouwt graag op
creatieve wijze aan op maat gemaakte (kosten)-effectieve en toekomstbestendige noodorganisaties passend bij
de voor een bedrijf relevante bedreigingen. Door middel van realistische procedures en oefeningen biedt zij
(individuen binnen) de bedrijfsnood-/crisismanagementorganisatie de tools en het vertrouwen te komen tot een
effectieve en slagvaardige omgang met incidenten.
De combinatie van een doortastende werkwijze met een abstract denkniveau stelt Gaby goed in staat individuele
of uitdagende projecten op te pakken. Met haar pragmatische en ‘hands-on’ mentaliteit weet Gaby theorie en
praktijk uitstekend met elkaar te verbinden, en abstracte inzichten te vertalen naar concrete praktische
handelsperspectieven. Uitstekende communicatieve vaardigheden gecombineerd met een opgewekt karakter
en flinke dosis enthousiasme stellen haar verder in staat haar kennis in de praktijk over te brengen. Een
succesfactor is dat Gaby gevoel heeft voor de omgeving waarbinnen zij fungeert en in staat is haar optreden aan
te passen aan de specifieke behoeften van deze omgeving.
Werkervaring :
Oktober 2016 – nu

Consultant: Kappetijn Safety Specialists, Dordrecht
Taken: advies en training met betrekking tot de bedrijfsnood-/
crisismanagementorganisatie en risicobeheersing
Oktober 2014 – September 2016 Onderzoeker: Stichting Crisislab, Renswoude
Taken: onderzoek, advies en training op het gebied veiligheid(sbeleid) en
crisisbeheersing, crisisoefening & management en uitvoer EU projecten.
Maart – December 2013
Onderzoeksstagiair: Stichting Maatschappij en Veiligheid, Den Haag.
Opleidingen en Cursussen:
2017
2012 – 2013
2011
2011
Februari – Juni 2010
2009 – 2010
2007- 2012

Port Facility Security Officer: Seris, Dordrecht.
Master Bestuurskunde: Radboud Universiteit, Nijmegen.
Specialisatie: Besturen van Veiligheid.
Minor Conflict Studies via het CICAM, Nijmegen.
Pre-master Sociale Geografie: Radboud Universiteit, Nijmegen.
Erasmus uitwisseling: Linnaeus Universiteit, Växjö, Zweden.
Interdisciplinair Honoursprogramma: Radboud Universiteit, Nijmegen.
Bachelor Bestuurskunde: Radboud Universiteit, Nijmegen.

Selectie uit projecten en trainingen:
2018 – heden
2018- heden
2017
2017

2016

Avebe: 5-daagse training calamiteitencoördinator.
DCMR: versterken van de interne en externe bedrijfsnood-/
crisismanagementorganisatie, incl. planvorming.
Port of SOHAR: ontwikkelen inrichtingsplan voor collectieve brandweerzorg
en emergency response in het haven en industriegebied van Sohar, Oman.
Gezamenlijke
Brandweer:
ontwikkelen
industrieel
georiënteerd
trainingsportfolio gericht op volledige noodorganisatie, van BHV+/First
Responder-teams tot bedrijfsdeskundigen en crisismanagementteams op
directieniveau.
ECN: 2-daagse training crisismanagement

Selectie uit publicaties:
Melick, G. van & Stohr, P. (2018). Following protocol (Toxic protocol: the key to an effective shelter policy).
Industrial Fire Journal, second quarter, p. 12-15.
Melick, G. van & Berg, A. van den (2018). Strength in unity: collective emergency response for Sohar port.
Industrial Fire Journal, first quarter, p. 10-12.
Melick, G. van (2018). OTO in de BRZO-industrie: hoe doe je dat goed en veilig? Arbo (4), p. 28-31.
Melick, G. van (2018). LMRA voor hulpverleners: Risico-evaluatie bij calamiteiten. Arbo (3), p. 28-31.
Melick, G. van (2017). Preparatie op scheepsbrandbestrijding: plicht of kans voor bedrijven? Magazine
Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing (5/6), p. 54-56.
Ontwikkelen workshops:
2017

Kappetijn Safety Specialists/ Gezamenlijke Brandweer:
Bedrijfsbrandweerzorg- en aanwijzingen.
Bedrijfsbrandweren in PPS in Nederland en wereldwijd

Vaardigheden:
Nederlands
Engels
Duits

Moedertaal
Vloeiende mondelinge en schriftelijk beheersing.
Goede mondelinge beheersing.
Rijbewijs B (in bezit auto)

