Curriculum Vitae van Niels Sekeris

Personalia:
Naam:
Adres:
Mobiel:
Email:
LinkedIn :

Niels Sekeris
Poortugaal
06- 216 388 47
n.sekeris@kappetijn.eu
https://www.linkedin.com/in/niels-sekeris/

Opleidingen:
2008-2013
2013-2018

HAVO, diploma
Integrale Veiligheid (Hbo) diploma
Afstudeerrichting: Mainport & Veiligheid

Ervaring:
Juni 2018- heden:

Consultant: Kappetijn Safety Specialist

2018- heden:

Havenbedrijf Moerdijk: doorlichting van de havenbrandweer Post
Moerdijk, 5 jaar na de start als publiek-privaat samenwerkingsproject
met Veiligheidsregio Midden West-Brabant.
2018-heden:
Oodit: Creëren van een model-dreigingsinventarisatie, toegespitst op
dreigingen risico’s en maatregelen voor risicomanagement in
Nederlandse (zee)havens.
2018-heden:
OMV Petrom: uitvoeren van een wereldwijde marktonderzoek naar
mogelijke partijen die ‘outsourced firefighting brigades’ aanbieden,
passend bij het industrieel risicoprofiel van OMV Petrom (Roemenië).
2018-heden:
Veiligheidsregio IJsselland: adviseur Veiligheidsregio IJsselland,
opstellen van adviezen en uitvoeren van project- en specialistisch werk
i.h.k.v. externe veiligheid. Voornamelijk ondersteunen bij het maken
van scenariokaarten (energietransitie, batterijopslag zonnecellen ed)
Dec. ‘18- Jan. ‘19: Benchmark: korte internationale benchmark tussen de Gezamenlijke
brandweer en de Refinery Terminal Fire Company (Mutual Aid
organisatie van Corpus Christi, Texas), onderzoek naar de belangrijkste
parallellen en verschillen in de brandweerzorg.
Aug. ’18- Dec. ’18: Veiligheidsregio Groningen: adviseur Veiligheidsregio Groningen,
opstellen van advies ter afweging wettelijke vereisten en meest
passende voorbereidingsniveau bestrijding scheepsincidenten.
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Daarnaast ondersteunt Niels het Havenbedrijf Moerdijk met diverse veiligheidsprojecten:
- analyse problematiek en maken beleidsnota over lang parkeren/overnachten van
chauffeurs op het industriegebied;
- evalueren en opwaarderen/versterken van informatiemanagement voor de dagelijkse
processen van het havenbedrijf en het coördinatiecentrum van de havenmeester;
- ontwikkelen van de Risicomatrix, toegespitst op de ambities m.b.t. risicomanagement
van het havenbedrijf.

Februari 2017- augustus 2017

Afstudeerstage Neele-Vat Logistics (SHEQ-afdeling)

Evaluatie en actualisatie van het bedrijfsnoodplan van Neele-Vat als BRZO-bedrijf,
upgrade van de structuur en bezetting van de bedrijfsnoodorganisatie en versterking
van de preparatie op calamiteiten, met focus op continuiteitsborging.
Februari 2016- juli 2016

Stage gemeente Brielle (Beleidsmedewerker OOV)

Opstellen van OOV-adviezen voor het college van Burgemeester en Wethouders, het
bijwonen van zowel strategisch als operationeel politieoverleg en het actualiseren van
het veiligheidsbeleid. Onderzoek naar de mogelijkheden en onmogelijkheden met
betrekking tot het fuseren van het Team Bevolkingszorg in de crisisorganisatie van de
gemeenten Brielle en Westvoorne op onder meer juridisch, financieel en
organisatorisch gebied.

Publicaties
Sekeris, Niels (2018) Segway meer dan een technisch speeltje. Arbo (12), p. 18-20
Korte stages en selectie van projecten:
Stage gemeente Vlaardingen. De opdracht was een PvA te maken om de leefbaarheid binnen
de gemeente en de samenwerking van diverse betrokken partijen te bevorderen.
Stage bij buurtpreventie van de deelgemeente Rhoon. Participatie in wijkschouwingen (avond
& nacht) en politiepatrouilles met nader contact over geconstateerde voorvallen.
Diverse projecten, waaronder de volgende meest relevante:
•
•
•

Opstellen bedrijfsprofiel Ahoy Rotterdam t.b.v. continuïteitsmanagement. Hiertoe
werd een interne en externe analyse uitgevoerd voor een SWOT.
Evaluatie integraal veiligheidsplan gemeente Westland. Uitvoeren analyse m.b.t.
demografische, sociaaleconomische en politieke factoren. Evaluatie van het huidige
gemeentelijke beleid en waar nodig verbetering en adviezen uitgebracht.
Opstellen van een rampenbestrijdingsplan voor een (model) chemisch bedrijf,
gevestigd in de veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. Uitwerking:
o Uitvoeren literatuuronderzoek,
o Voeren diverse interviews;
o maken omgevings- en effectenanalyse van de ramp;
o opstellen van een realistisch rampenbestrijdingsplan.
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