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Mr. M.J. Röttgering 
08 maart 1965, Zaandam (NL) 
 
 
 
Opleiding 
 
1997 – 2000 
 

35e voltijds Officiers Opleiding (brandweer)  
Hoofdbrandmeester, Regionaal Officier Gevaarlijke Stoffen, Waarschuwing- en 
VerkenningsDienst (meetplanleider), etc. 
Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (Nibra) te Arnhem 
(huidig IFV) 

1985 -1990 
 

Nederlands Recht (mr.) 
bedrijfs- en sociaaleconomisch recht 
Universiteit Utrecht 

1983-1985 
 

Geofysica (propedeuse) 
Universiteit Utrecht 

1977 – 1983 
 

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (V.W.O) 
Vakken: Nederlands, Frans, Duits, Engels, Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde, 
Economie 
Bonhoeffer college, Castricum 

 
Carrière 
 
2021  Senior Consultant Kappetijn Safety Specialists 
2016 - 2021 Hoofdofficier*/Algemeen Commandant Brandweerzorg*/  

Programmamanager 
Veiligheidsregio Kennemerland 

2014 - 2016 Strategisch adviseur operationele dienst (tijdelijke functie) 
Brandweer Amsterdam-Amstelland 

2006 - 2014 RampMeester (zelfstandig ondernemer) 
Projectmanagement, interim-management, beleidsmatige ondersteuning, 
advisering. 

2004 - 2006 Sectorhoofd Preparatie en Rampenbestrijding / Commandant van dienst* 
Regionale Brandweer Zaanstreek-Waterland 

2000 - 2004 Hoofd Voorbereiding en Advies (rampenbeheersing) / Officier van dienst* 
Brandweer Amsterdam en Omstreken 

1997 - 2000 Officier in algemene dienst / Officier van dienst* 
Brandweer Rotterdam 

1992 - 1996 Senior Gerechtssecretaris (griffier) 
Civiele korte gedingen, bestuursrechtelijke voorlopige voorzieningen en 
vreemdelingenzake (Arrondissementsrechtbank Zwolle) 

1991 - 1992 Bezwaar-jurist 
Dienst Investeringsrekening Zwolle 

 * = operationele functie 
Overig 
 
Rijbewijs A, B, C 
Talen 
 

Nederlands 
Engels  
Frans (roestig) 
Duits (roestig) 
Italiaans (beginner) 

Activiteiten 
 

Vrijwilliger Hartslag.nu 
Bestuurslid/Penningmeester Waterpolo- en Zwemclub Aquafit 
Lid gemeentelijke projectgroep nieuw Zwembad Castricum 
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Profiel 
Na een carrière in de juridische wereld maakt Mark Röttgering de overstap naar de fysieke veiligheid 
(brandweer). Mark heeft bij veel verschillende brandweerkorpsen en veiligheidsregio’s ervaring 
opgedaan in adviserende, beleidsmatige en leidinggevende functies.  
 
Mark Röttgering kan effectief werken in verschillende soorten teams in diverse rollen. Hij is goed in 
staat relaties aan te gaan in verschillende soorten organisaties op verschillende niveaus. Zijn ervaring 
in het lijnmanagement, allerlei grote projecten zowel als teamlid als projectleider tonen aan dat hij de 
juiste resultaten kan bereiken, binnen de beschikbare tijd. 
Hij kan secuur analyseren en kan gedetailleerde en complexe informatie verwerken en verschillende 
oplossingen schetsen en afwegen. 
 
Ervaring 
Naast adviserende, beleidsmatige en leidinggevende ervaring heeft Mark veel ervaring als 
operationeel leidinggevende tijdens kleine en grote incidenten. Als Algemeen Commandant 
Brandweerzorg heeft hij tijdens de Coronacrisis zitting gehad in het operationeel team van de 
veiligheidsregio. Als Hoofdofficier (taakcommandant) heeft hij leiding gegeven aan het bestrijden van 
diverse (grote) incidenten. 
 
Belangrijke competenties 
Mark heeft veel kennis van voorbereiding (preparatie) en uitvoering van het organiseren van 
emergency response door zowel overheids- en publieke instellingen als door private bedrijven. Hij kan 
door zijn ervaring moeiteloos theorie en praktijk koppelen voor een optimaal resultaat.  
Voelt zich comfortabel bij werken in diverse omgevingen en grote projecten met veel verschillende 
stakeholders. Heeft ervaringen zowel als teamlid en als projectleider, inclusief projectmanagement 
activiteiten en het opstellen van projectvoorstellen. Heeft veel gevoel voor de verschillende rollen in 
een team èn de actoren en belangen buiten het team. 
Hij is in staat grote en complexe hoeveelheden informatie te verwerken en kan zelfstandig werken.  
Zeer goede schrijfvaardigheid. 
Zeer goede communicatievaardigheden. 
 
Geselecteerde projecten (recent en minder recent) 

• Projectleider verificatie Openbaar Meld Systeem (OMS)  
• Projectleider Materieel Spreidingsplan 
• Projectleider Ondergrondse incidentbestrijding 
• Projectleider koppeling Meldkamer Noord-Holland en Regiecentrum Schiphol 
• Adviseur Bluswatervoorzieningen 
• Projectleider ontwikkeling Amsterdam Ymond Mutual Aid System (PPS-AYMA) 
• Projectleider natuurbrandbeheersing en bestrijding 
• Adviseur herziening Regeling Operationele Leiding 
• Projectadviseur informatiemanagement (netcentrisch werken) 
• Adviseur productenboek brandweer Drechtsteden Noord 
• Beleidsnotitie NVBR Crisisbeheersing – Rampenbestrijding 
• Inventarisatie samenwerking afdelingen brandweer Drechtsteden Noord 
• Interim kazernemanager (meerdere kazernes Amsterdam-Amstelland) 
• Interim brandweercommandant Edam-Volendam 
• Projectleider ‘Integer Handelen’ gemeentelijke brandweer Rotterdam 
• Operationaliseren NBC (CBRNE) Peloton Rotterdam-Rijnmond 
• Opstellen convenant en organisatieplannen Interregionale compagnie Amsterdam-Amstelland-

Kennemerland 
• Projectleider rampbestrijdingsplan Noordzeekanaal 
• Waarnemen bestuurlijke, grootschalige en operationele oefeningen diverse regio’s 
• Evalueren diverse grotere en multidisciplinaire aangepakte incidenten 


