
CV Kees Kappetijn

• Afgestudeerd jurist, Erasmus Universiteit Rotterdam
• Port Facility Safety Officer volgens ISPS, Portilog Zwijndrecht (Belgie)
• Diverse aanvullende opleidingen, specialisaties

Brandweer Rotterdam (1992 – 1998)
Kees Kappetijn, geboren op 12 maart 1964 in Rotterdam, is in 1989 afgestudeerd. Hij heeft 
vervolgens als officier bij de Intendance zijn dienstplicht vervuld. In 1992 is hij in dienst getreden bij
de brandweer van Rotterdam als juridisch adviseur. Deze functie heeft vanaf 1994 mede omvat het 
juridisch adviseurschap van de Regionale Hulpverleningsdienst Rotterdam-Rijnmond. In de jaren
1995/1996 is Kappetijn ook verbonden geweest aan een juridische adviesbureau dat organisaties 
in het midden- en kleinbedrijf bijstond met vraagstukken rond contracten, financiën, personeel en
regelgeving.

Kappetijn is als adviseur in Rotterdam betrokken geweest bij een groot aantal projecten, zowel op 
het gebied van brandweerzorg en hulpverlening als de bedrijfsvoering en bestuurlijke aansturing van 
de organisatie. Hij heeft verschillende onderzoeken geleid, onder andere naar alcoholgebruik in de
repressieve dienst, het vervullen van nevenfuncties en de naleving van werk- en rusttijden binnen de 
brandweer. Hij heeft de brandweer in rechte in bezwaar- en beroepszaken vertegenwoordigd.
De verschillende dossiers zijn steeds succesvol voor de werkgever afgerond.

Kappetijn heeft mede aan de basis gestaan van de ontwikkeling en uitvoering van veiligheidsbeleid 
voor de hoog-risicobedrijven (tegenwoordige BRZO- & ARIE bedrijven) in het havengebied. Op basis 
van dit beleid heeft het gemeentebestuur van Rotterdam in de jaren 1996/1997 uiteindelijk circa 80 
bedrijven beoordeeld op een eventuele bedrijfsbrandweerplicht onder vigeur van artikel 13 Brand-
weerwet. De 11 bezwaarprocedures zijn onder juridische leiding van Kappetijn voortvarend afgerond. 
Kappetijn heeft tevens intensief meegewerkt aan het tot stand brengen van de Gezamenlijke Brand-
weer, een publiek-privaat samenwerkingsverband tussen de gemeenten Rotterdam en Rozenburg en 
ruim 30 samenwerkende bedrijven in het haven- en industriegebied. Daarnaast heeft hij mede aan de 
basis gestaan van de Intergemeentelijke Brandweer Oost, een samenwerkingsverband op het gebied 
van de brandweerzorg tussen de gemeenten Rotterdam, Capelle & Krimpen aan den IJssel.



Adviesbureau Van Dijke / AVD Groep (1998-2007)
Kappetijn is sinds 10 augustus 1998 aan Adviesbureau Van Dijke verbonden en wordt ingezet  
voor zwaardere adviesopdrachten. Hij is vanuit AVD betrokken bij een groot aantal projecten.
Zijn expertisevelden zijn:

•  Industriële veiligheid, BRZO & ARIE, Brandweerwet/Wet veiligheidsregio’s, 
bedrijfsbrandweer, industriële BHV en inrichting noodorganisaties;

• Inrichting veiligheidsorganisaties (klein- en grootschalig) bij overheden;
•  Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen, Spoedeisende Medische  

Hulpverlening en Ambulancezorg/MKA;

De rollen kunnen per project verschillen: projectleider, adviseur, coach, auditor of interim manager.

Naast inhoudelijke betrokkenheid bij projecten was Kappetijn één van de motoren achter de  
ontwikkeling van AVD als adviesbureau tot de AVD Groep. Bij zijn aantreden in 1998 was hij de  
vijfde medewerker, toen Falck in 2007 partner werd omvatte de AVD-groep 6 operationele bedrijven, 
waaronder het exploitatiebedrijf voor het oefenterrein van de regionale brandweer Zuid-Holland Zuid 
en meer dan 120 medewerkers. Sinds 2001 is Kappetijn adjunct-directeur van de adviesgroep.

Om contact met het vakgebied niet te verliezen is Kappetijn voor opdrachtgevers  
altijd inzetbaar gebleven op projecten. Beeldbepalende projecten waren:

-  het ontwikkelen en toepassen van de leidraden Maatramp (LMR) en Operationele Prestaties 
(LOP);

-  het juridisch leiderschap over artikel 13-procedures die tot aan de Raad van State zijn gevoerd; 
-  het projectleiderschap over de ontwikkeling van de Werkwijzer Bedrijfsbrandweren voor  

overheid en industrie gezamenlijk;
-  het projectleiderschap voor het op niveau brengen van een veiligheidsregio voor de  

voorbereiding op een grieppandemie;
-  het programma-managerschap bij de Rijksgebouwendienst, gericht op versterking  

van het veiligheidsbewustzijn en vervlechting van veiligheid in de werkprocessen  
na de Schipholbrand in oktober 2005.

Falck AVD / Falck Risc (2007 – 2012)
Om de groei van de AVD Groep voor wat betreft de uitbouw van oefenterreinen en internationale  
veiligheidsconsultancy te kunnen accommoderen is gekozen om een strategische samenwerking
aan te gaan met het Deense Falck. Deze samenwerking werd in augustus 2007 een feit.  
Vanaf het begin heeft Kappetijn “getrokken” aan de verdere ontwikkeling van consultancy voor de 
zogenaamde Seveso- of BRZO-industrie, nu ook met betrokkenheid van mensen van de bestaande 
Falck-bedrijven in Nederland zoals Risc, Nutec en BHV. “Integratie” en “marktontwikkeling” zijn in  
de eerste jaren sleutelbegrippen geweest.



Vanaf januari 2010 is Kappetijn directeur van Falck Risc. Falc Risc levert op hoofdlijnen  
een drietal dienstlijnen:

1. Opleidingen en trainingen op oefenterreinen Maasvlakte, Dordrecht en Barneveld;
2. Consultancy aan hoog risico of BRZO-bedrijven;
3. ERT inzetten in geval van grote branden “around the globe”.

Dit dienstenportfolio brengt (potentiële) brandweermannen en hulpverleners van de hele wereld naar 
de Nederlandse oefenterreinen en brengt trainers en adviseurs in contact met internationale bedrij-
ven die over de hele wereld verspreid zijn.

Kappetijn is verantwoordelijk voor realisatie van omzetgroei in de industriële markt,  
met twee speerpunten:

•  Groei van industriële brandweertrainingen in internationaal perspectief (mede via agenten in  
Duitsland, Zwitserland en Israël);

• Groei van consultancy en crisismanagementtrainingen aan industriële klanten in Nederland.

Ook hier geldt dat Kappetijn inhoudelijk betrokken blijft bij projecten voor opdrachtgevers.
Zijn expertise en langjarige ervaring op het gebied van industriële veiligheid maken hem  
veelgevraagd voor second opinions in aanwijstrajecten voor bedrijfsbrandweren, herinrichting  
van industriële noodorganisaties en trainingen voor directieteams voor crisismanagement.

Sinds 2011 vervult Kappetijn een bestuursfunctie bij JOIFF, het  
internationale platform voor organisaties in het high-risk segment,  
gericht op hazard management en emergency response.

Kappetijn Safety Specialist (vanaf 2012)
Vanaf 1 augustus 2012 ondersteunt Kappetijn als zelfstandig adviseur opdrachtgevers in de publieke 
en private markten op het gebied van brandweerzorg en hulpverlening, emergency response, risk- en
crisismanagement, rampenbestrijding en bedrijfscontinuiteit. Kernthema’s zijn het vormen van inter-
gemeentelijke brandweerteams en/of fuseren/regionaliseren van brandweerkorpsen, de inrichting  
van industriële noodorganisaties en bedrijfsbrandweren en het verzorgen van awareness-sessies en  
trainingen op het gebied van crisismanagement.

Organisaties voorbereiden op wat onvoorstelbaar lijkt, maar denkbaar is. Mensen bewust maken  
van wat gebeuren kan, wat voorbereid kan worden en hoe de mens en zijn/haar team een incident 
tot een ramp kan maken, en andersom…

Ook als zelfstandig consultant vervult Kappetijn een bestuursfunctie in JOIFF (Joint Oil & Industry 
Fire Forum), de internationale organisatie voor emergency response, industrial firefighting, crisis  
management and industrial hazard management.



Kwaliteiten Kees Kappetijn 
De kracht van Kappetijn is zijn vermogen om zich snel te verplaatsen in de omstandigheden en  
omgeving van een opdrachtgever en snel en adequaat een resultaatgerichte strategie te ontwikkelen.
Hij analyseert gedetailleerd en komt met goed overwogen oplossingen. Door het grote aantal  
opdrachten beschikt hij over inhouds- en ervaringskennis van zowel brandweer (voor overheid en 
bedrijfsleven), rampenbestrijding, geneeskundige hulpverlening (SMH en GHOR) als van ambtelijke 
en operationele organisaties. Hij is vertrouwd met ambtelijke, bestuurlijke en projectmatige proces-
sen. Omdat hij ook juridische processen voert, detecteert hij constant juridische afbreukrisico’s in 
projecten.

Hij koppelt inhoudsdeskundigheid aan processturing en is zich constant bewust van de invloed  
van de omgeving op het welslagen van projecten. Het detecteren van operationele en bestuurlijke 
afbreukrisico’s is een tweede natuur. Hij is beleidsmatig en redactioneel sterk en op output gericht.
Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Engels in zijn vakgebied is 100%.  
Hij is een “teamplayer” met focus op het boeken van resultaten die zijn afgesproken.

De heer Kappetijn is politiek bewust en acteert op strategisch niveau, zonder het gevoel voor  
uitvoering en productie uit het oog te verliezen. Hij acteert gemakkelijk op de werkvloer van een  
organisatie en in gezelschappen van grote organisaties, ook in internationaal verband. Als zodanig  
is hij volwaardig gespreks- en sparringpartner voor zowel de ambtelijke/operationele top als het  
bestuur van een overheidsgremium of bedrijf.


