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Casper is sinds juni 2021 vanuit Dollekamp Safety Prepared verbonden aan Kappetijn. Hij heeft een brede 

ervaring als manager of teamleider binnen publieke of publiek-private organisaties. Casper werkt graag in 

teamverband, is analytisch sterk en weet daarmee de kern snel te benoemen. Door tussen de mensen te staan 

kan hij zijn ervaring op het gebied van fysieke veiligheid en fysieke ruimte inbrengen om samen goede 

praktijkgerichte oplossingen te bedenken. Daarbij zoekt hij naar aanknopingspunten binnen de organisatie om 

die oplossing verder vorm te kunnen geven. Hij doet dat met inlevingsvermogen en sensitiviteit voor de 

organisatie en (bestuurlijke) omgeving. Casper gaat daarbij zorgvuldig, planmatig en creatief te werk. Door zijn 

flexibele instelling en toegankelijkheid is hij een goede teamspeler. 

Werkervaring: 

2019 – Heden Dollekamp Safety Prepared: Eigenaar | Consultant: 

• Stichting DelfSail: Veiligheidsmanager DelfSail 2021, Opstellen multidisciplinair 
veiligheidsplan en operationele plannen t.b.v. meerdaags nautisch evenement; 

• Diverse instellingen: Voorbereiding en begeleiding coronaproof maken organisatie. 
2018 – 2019 POSG: Interimmanager / projectmanager: 

• Inprevo: Projectleider/trainer, trainen consultants in adviesvaardigheden; 

• Diverse instellingen: Adviseur, veiligheidsvraagstukken (meerdaagse) sportevenementen. 
2017 – 2018  Instituut Fysieke Veiligheid: Projectmanager (detachering vanuit Veiligheidsregio Fryslân):  

• Landelijk projectleider onderzoek oefenterreinen en herziening Handreiking 
Bluswatervoorziening; 

• Project-lid namens alle Veiligheidsregio’s in landelijk projectteam operationalisering 
LOCC-B (Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum - Bovenregionaal) en Verkenning 
Operationele Militair-Civiele Samenwerking;  

• Voorzitter landelijke regiegroep Elektronische Leeromgeving (ELO). 
2016 – 2017  Veiligheidsregio Fryslân: Beleidsadviseur bij de stafafdeling brandweer. Vervulde functies:   

• Projectleider Herziening registratiesysteem vakbekwaamheid (Safety Portal);  

• Districtsvertegenwoordiger in landelijke Programmaraad Incidentbestrijding (PRIB) en 
Districtsvoorzitter PRIB Noord. 

2014 – 2016 Veiligheidsregio Fryslân: Afdelingshoofd Vakbekwaamheid. Verantwoordelijk voor de 
integrale aansturing van de afdeling Zuidwest Fryslân en de regionale portefeuille 
Vakbekwaamheid, waarbij ik de volgende projecten heb begeleid:  

• Oefenen op maat in Fryslân; Invoering PPMO; Invoering expert-teams Vakbekwaamheid;  

• Interregionale samenwerking Vakbekwaamheid Noord Nederland en 
Brandweeropleidingen Noord. 

2007 – 2014  Falck-AVD: Senior consultant, tevens teamleider Multidisciplinaire Operationele 
Voorbereiding. Opdrachten gedaan als projectmanager, interim manager en trainer, onder 
andere voor: 

• Veiligheidsregio Kennemerland: Interim senior beleidsmedewerker planvorming 
veiligheidsbureau, inrichting en ontwikkeling takenpakket veiligheidsbureau; 
Opstellen/actualisatie regionaal Crisisplan; Operationeel plan Sail Amsterdam; 
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Crisisbestrijdingsplan Schiphol; Interregionaal Crisisbestrijdingsplan Noordzeekanaal; 
Beleidsvisie multi evaluaties. 

• Brandweer Sliedrecht en Binnenmaas: Interim commandant, Naast de dagelijkse leiding 
belast met cultuurveranderingsproces en procesmanagement voor de vorming van een 
gezamenlijke brandweer Drechtsteden Noord; Meer-jaren beleidsplan en het 
voorbereiden van intergemeentelijke samenwerking Hoeksche Waard (regionalisering). 

• Veiligheidsregio Fryslân:. Interim kwartiermaker afdeling Zuidwest en vakbekwaamheid; 
Projectleider / adviseur bij Operationele Voorbereiding en Veiligheidsbureau  

• Rijkswaterstaat dienstkring Noord-Holland en Zuid-Holland: Projectleider/adviseur voor 
het opstellen van calamiteitenbestrijdingsplannen voor veertien verkeerstunnels. 

• Ministerie van BZK: Project lid onderzoek realistische opkomsttijden brandweer 
Nederland t.b.v. opstellen rapport Ter Plaatse.  

• Diverse gemeenten: Projectleider/adviseur met betrekking tot dekkingsvraagstukken 
brandweerzorg  

• GHOR Nederland: Projectleider / adviseur onderzoek naar landelijke spreiding 
Geneeskundige Combinaties. 

• Ministerie van V&W, ProRail en Railplan: Projectleider / adviseur, opstellen van 
inzetprocedures en instructiemodellen; coördineren van opleidingen brandweerkorpsen 
voor het gebruik van de 25 kV tester op de tracés HSL en Betuweroute.  

2001 – 2007 Gemeente Steenwijkerland: Commandant brandweer. Diverse veranderingsprocessen en 
projecten begeleid, o.a. 

• Samenvoegen van 5 brandweerkorpsen tot één organisatie, Operationele planvorming 
Landmacht dagen Johannes Postkazerne; Implementatie competentiemanagement; 
Samenvoegen huisvesting buitendienst en nieuwbouw brandweerkazernes; 
Ontwikkeling en implementatie van regionaal kwaliteitszorgsysteem. 

1996 – 2001 Gemeente Steenwijk: Commandant brandweer (1996-1998 tevens coördinator Bouw & 
Woningtoezicht) en hoofdinstructeur van de brandweerregio IJssel-Vecht. Diverse 
veranderingsprocessen en projecten begeleid, o.a.  

• Opbouwen nieuwe samenwerkingscultuur brandweerkorps; Inhaalslag en herziening 
opleidingen, herziening repressieve organisatie; Begeleiden herindelingsproces 
samenvoeging brandweerkorpsen tot één organisatie. 

1993 – 1996 Gemeente Haren (Groningen): Senior medewerker afdeling VROM en plaatsvervangend  
commandant brandweer.  

• Verantwoordelijk voor de opzet en ontwikkeling van een nieuwe oefensystematiek 
binnen het korps. 

1986 – 1993 Gemeente Sleen: Bouwkundig en Weg- en waterbouwkundig medewerker, vanaf 1988 
brandweer vrijwilliger. 

1985 – 1986 Verkeersadviesbureau Hofstra te Groningen: Onderzoeker. 
1984 – 1985 42e afdeling Artillerie te Assen: Militaire dienstplicht. 
1996 – 2016 Diverse operationele rollen als (hoofd)officier van dienst en in het regionaal. Operationeel 

team 

Opleiding en studie: 

• Brandweeropleidingen: door de rangen heen opgeleid van Brandwacht tot en met Hoofdbrandmeester. 

• PHBO Stedenbouwkundige Techniek en Ruimtelijke Planning. 

• MBO Bouwkunde en Weg- en Waterbouwkunde 

• Diverse modules HBO Bedrijfskunde en diverse managementtrainingen. 

 

Nevenactiviteiten: 

• 2020 – heden fractie ondersteuner PvdA fractie gemeente Westerveld.  

• 2002 – heden Dagelijks bestuurslid bij Z&PC Steenwijk ‘34.  

• 2009 – heden Zwem-official bij de KNZB (Koninklijke Nederlandse Zwembond); 

• Hobby’s  Zwemmen en modelbouw 


