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Opleiding 

2013 - 2018              Integrale Veiligheid (Hbo) diploma 

                                  Afstudeerrichting: Mainport & Veiligheid  

Feb 2017 - aug 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 continuïteitsborging 

Feb 2016 - jul 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 

 

Carrière 

2018 - heden        Consultant Kappetijn Safety Specialists  

 

Profiel 

Dhr. Sekeris is acht jaar bezig met veiligheid gerelateerde thema’s. Vanuit zijn opleiding heeft hij 
ervaring opgedaan met het werken aan veiligheidsvraagstukken, enerzijds binnen de overheid en 
anderzijds bij het bedrijfsleven. Vanuit zijn brede interesse combineert hij het werken aan 
veiligheidsvraagstukken op beide gebieden sinds drie jaar binnen het adviesbureau Kappetijn Safety 
Specialist. Hij ondersteunt in diverse projecten voor (haven)bedrijven, gemeentes en 
veiligheidsregio’s, variërend op gebieden als Publiek-Private Samenwerking voor industriële 
brandweerzorg, visieontwikkeling voor incidentbestrijding, externe veiligheid en bijvoorbeeld PGS29-
vraagstukken.  

Zijn projectervaring toont aan dat dhr. Sekeris zich prettig voelt in ondersteunende rollen binnen 
uitgebreide en complexe projecten. Hij is sterk in het verzamelen, structuren en analyseren van grote 
hoeveelheden informatie en dit weg te schrijven in (bondige) rapportages. Hij werkt hierbij altijd 
gedreven, accuraat en resultaatgericht.   
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Belangrijke competenties 

• Gedreven en resultaatgericht 

• Accuraat 

• Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen 

 

Geselecteerde projecten 

• Evaluatie en doorontwikkeling PPS-Moerdijk 

Doorlichting industrie brandweer Moerdijk (samenwerking tussen BVR Midden West Brabant, 
Port of Moerdijk 15 BRZO-bedrijven), uitvoeren 5 jaarlijkse evaluatie en advisering omtrent 
versterking in de toekomst 

2021  Brandweer Moerdijk Haven (PPS): advisering inzake ontwikkelrichting 
(scenario) Post Moerdijk Haven en schetsen kaders ontwikkeltraject.  

2018 - 2020 Brandweer Moerdijk Haven (PPS): doorlichting van de havenbrandweer Post 
Moerdijk, 5 jaar na de start als publiek-privaat samenwerkingsproject met Veiligheidsregio 
Midden West-Brabant.                    

• Ontwikkelen en implementeren beleidsvisie op scheepsbrandbestrijding voor de VR 
Groningen en haar stakeholders, participatie VR-Groningen in landelijk traject SBB 

2021  Industrie Oosterhoorn: uitwerken en complementeren van tankputbrand-
implementatieplan ter voorbereiding op tankputbrandscenario’s (voor twee bedrijven). 

2020: Veiligheidsregio Groningen: Visie ontwikkeling brandweerzorgniveau Eemsdelta- en 
Eemshavengebied 2030, in de combinatie van risicobeheersing/preventie en 
incidentmanagement/repressie. 

Aug. ’18- Dec. ’18: Veiligheidsregio Groningen: adviseur Veiligheidsregio Groningen, 
opstellen van advies ter afweging wettelijke vereisten en meest passende 
voorbereidingsniveau bestrijding scheepsincidenten. 

• Ontwikkelen managementtool waarmee havenbedrijven integraal risicomanagement kunnen 
vormgeven (in samenwerking met Oodit/Amsterdam), opstellen model-risicomatrix en 
samenstellen incidentdatabank voor 5 Nederlandse zeehavens 

Risicomanagement Port of Moerdijk 

Havenverordening Port of Moerdijk 

Nautisch Veiligheidsmanagementsysteem Port of Moerdijk 

• 2019-2020: ProRail: verkenning samenwerking bedrijfsbrandweer ProRail en VRZHZ, ter 
verbetering van de brandweerzorg en verlaging van de kosten. Focus op samenwerking 
omtrent de operatie, gaspakken en schuimblusvoertuigen. 

 

Andere projectreferenties 

2018-2019: 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 in het kader van externe veiligheid. 
Voornamelijk ondersteunen bij het opstellen van scenariokaarten (energietransitie, batterijopslag en 
dergelijke) 

Dec. ‘18- Jan. ‘19: Benchmark: korte 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.  
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Publicaties  

• Sekeris, Niels (2018) Segway meer dan een technisch speeltje. Arbo (12), p. 18-20 

• Oodit en Kappetijn Safety Specialist (jan. 2020), Whitepaper Integraal risicomanagement 
havenbedrijven  

• Bredewoud, Christian en Sekeris, Niels (sep. 2020), Protecting rail yards with new 
developments in firefighting, International Fire Protection, p. 24-29. 

• van Wijnen, Mylaine, Sekeris, Niels (feb. 2021), Veiligheid voorop in Moerdijk, geborgd 
middels het nautisch veiligheidsmanagementsysteem, Seaport Tansport & Logistiek p26-27 

• Bredewoud, Christian en Sekeris, Niels (april 2021), Brandbestrijding op vormingsstations: 
inzet zonder risico’s voor hulpverleners, FireForum Magazine, p. 7-11 

 


