
  

CV Philip Stohr 

 
Telefoon:  06 - 55405990 

Email:   p.stohr@kappetijn.eu 

Woonplaats:  Den Haag   

Rijbewijs:  B (in bezit auto)    

 

Philip is een zelfstandige en initiatiefrijke adviseur die in staat is problemen op verschillende 

organisatieniveaus “uit elkaar te halen” en tot creatieve, houdbare oplossingen te komen. Bestuurs-

kunde en de werking van ons staatsbestel en inrichting van de fysieke leefomgeving is zijn wereld, 

externe veiligheid en het functioneren van de operationele hulpdiensten zijn passie. Door zijn ervaring 

met implementatieprocessen en zijn kennis van organisaties en instituties in het veld van EV en  

veiligheidsregio’s is hij in staat deze creatieve oplossingen ook door te vertalen naar de praktijk. Philip 

kan zijn bijdrage leveren aan dynamische processen en gaat goed om met de druk die met deze 

processen gepaard kan gaan, zonder de gestelde doelen uit het oog te verliezen.  

Philip is vriendelijk open en humorvol in de omgang en tegelijk daadkrachtig en vasthoudend, zonder 

voortgang en resultaat uit het oog te verliezen. Als adviseur binnen het veiligheidsveld is hij breed 

georiënteerd. Dit maakt hem ook breed inzetbaar in een scala van werkzaamheden, zoals het maken 

van papers en (beleids)nota’s, uitvoeren van technisch/organisatorische analyses (denk aan dekkings-

analyses, EV-contouren en bedrijfsbrandweeranalyses), doen van onderzoekswerk (denk aan 

regionale risico-profielen en incidentevaluaties), geven van presentaties, en het organiseren en 

voorbereiden van complexe vergaderingen.   

 

Opleiding: 

2008 – 2012 Bestuurskunde • Radboud Universiteit, Nijmegen (Bachelor) 

2011 – 2013 Bestuurskunde • Radboud Universiteit Nijmegen (Master) 

2013 – 2014 Planologie • Radboud Universiteit Nijmegen (Master) 

   

Werkervaring  

2013 – 2014 Havenbedrijf Rotterdam (stage) • Environmental Management afd. Milieubeleid 

  De implementatie van veiligheidscontouren i.h.k.v. Bevi 

 

2014  Centrum Industriële Veiligheid (VRR) & Landelijk Expertise Centrum BRZO 

Uitvoeren onderzoeken naar gebruik hittecontouren door operationeel 

brandweerpersoneel en implementatie Seveso III/BRZO 2015 door veiligheidsregio  

 

2014 – 2015 Afdeling Risicobeheersing (VRR), analyse en herinrichting bedrijfsprocessen 

volgens LEAN-methodiek 

 

2014-2015 VR-LN & Gemeente Roermond: onderzoeker van evaluatiecommissie asbestbrand 

december 2014 

2014-2015 Ministerie I & M (via RHDHV): gebiedsgerichte aanpak m.b.t. Externe veiligheid 

 

2015  VR Amsterdam-Amstelland: voorbereiden besluitvorming over havenbrandweer in 

PPS-verband met industriebedrijven 



  
 

2015  VR Flevoland: analyse multiregionale OMS-tendering en ontwikkeling 

contractopvolging en -beheer binnen Flevoland 

 

Ontwikkelen Workshops en maken publicaties  

 

2015 Kappetijn Safety Specialists: maken diverse workshops: 

- Implementatie BRZO2015  

-  Bedrijfsbrandweren in PPS in Nederland en wereldwijd 

 

2015  Meer veiligheid door minder overheid? (Blog arbo-online.nl, juni 2015, Kees Kappetijn 

en Philip Stohr) 

 

2015 Hittestraling bij hulpverleners (Nieuwsbrief CIV jaargang 8, juni 2015, Philip Stohr) 

 

2015  De veiligheidsprofessional aan de onderhandelingstafel. Implementatie van de 

veiligheidscontour (NVVK-Info, mei 2015, Philip Stohr) 

 

2014 De effectieve en efficiënte realisatie van veiligheid verhogende maatregelen in een 

gebied dat is omsloten door een veiligheidscontour (Ruimtelijke Veiligheid & 

Risicobeleid, Jrg. 5, nr 17, december 2014, Philip Stohr (met Simone van Dijk, 

RHDHV en Alan Dirks, Port of Rotterdam) ) 

 

2014 Veiligheidscontouren in Rotterdamse haven vragen sterke 

bedrijven (Europoortkringen, september 2014, Kees Kappetijn & Philip Stohr) 

 

 

http://www.kappetijnbriks.nl/media/29940/meer%20veiligheid%20door%20minder%20overheid.pdf
http://www.kappetijnbriks.nl/media/29829/nieuwsbrief%20civ%20juni%202015.pdf
http://www.kappetijnbriks.nl/media/29373/nvvk%20congres%20veiligheidscontour.pdf
http://www.kappetijnbriks.nl/media/29373/nvvk%20congres%20veiligheidscontour.pdf
http://www.kappetijnbriks.nl/media/28716/stohr%20vandijk%20dirks%20_%20de%20effectieve%20en%20effici%C3%ABnte%20realisatie%20van%20--%20auteurversie%20rvr%20nr%2017%20jrg%205.pdf
http://www.kappetijnbriks.nl/media/28716/stohr%20vandijk%20dirks%20_%20de%20effectieve%20en%20effici%C3%ABnte%20realisatie%20van%20--%20auteurversie%20rvr%20nr%2017%20jrg%205.pdf
http://www.kappetijnbriks.nl/media/26408/veiligheidscontouren%20sterke%20bedrijven.pdf
http://www.kappetijnbriks.nl/media/26408/veiligheidscontouren%20sterke%20bedrijven.pdf

