
 

 

     

Jan Schaaper  
Veiligheidskundige (gecertificeerd HVK)  
 
 

 

Samenvatting 
 

Ik ben een sterk doelgerichte en ambitieuze adviseur met een passie voor 
het vak van veiligheidskunde. Ik ben een no-nonsense adviseur, sterk 
analytisch en laat mij niet snel uit het veld slaan. Mijn werkwijze 
kenmerkt zich door het zorgvuldig voorbereiden en uitvoeren van een 
gedragen verbeterstrategie binnen een organisatie waarbij ik gemakkelijk 
tussen diverse niveaus kan schakelen en communiceren.  

Ik ben een gecertificeerd hoger veiligheidskundige (kerndeskundige 
niveau 3). 

 

Mijn werkzaamheden bestaan uit advisering, training en ondersteuning 
van organisaties op gebied van risicomanagement, machineveiligheid, 
managementsystemen, incidentonderzoek en diverse inhoudelijke 
thema’s (elektrische veiligheid, gevaarlijke stoffen, explosieveiligheid, 
besloten ruimte en meer).   

 

   

Opleiding Hogere Veiligheidskunde (PHOV Utrecht, HVK) 
Bewegingstechnologie, Haagse Hogeschool, BSc 
HAVO 
 
Cursus/training 
Certified Machine Safety Expert (TUV gecertificeerd) 
Tripod Beta Practitioner (geaccrediteerd) 
VCA-VOL 
NOGEPA 05A 
ATEX voor deskundigen 
Human Dynamics 
NEN 3140 VOP 
Projectmatig creëren 
Situationeel adviseren 
Insights Discovery 
BHV/EHBO 

 

   

  



 

 

 
Ervaring 

 

Schaaper Safety Services 

(Interim) adviseur en trainer voor diverse organisaties, waaronder 
staalindustrie, voedselindustrie, nuts sector en overheid. Organisaties 
ondersteund bij het opzetten en implementeren van beleid 
risicomanagement. Diverse CE-markeringstrajecten gefaciliteerd voor 
productieomgevingen. RI&E en toetsing uitgevoerd voor grote 
organisaties.  

 

AdviSafe Risk Management B.V. 

HSE consultant voor diverse klanten in de (zware) industrie waaronder 
de, energie-, metaalbewerking- en spoorwegsector. 

Uitvoering (taak)risico inventarisaties en evaluaties, (systeem)audits en 
advisering over risicomanagement, cultuur verander trajecten, 
managementsystemen en veiligheidsprocedures. 
Organisaties ondersteund in de uitvoering van risicomanagement, op 
zowel strategisch (beleidskader opzetten) als operationeel niveau 
(learning on the job, toolboxmeetings). In de rol van trainer 
bewustwordingssessies en diverse workshops gefaciliteerd op gebied van 
veiligheidscultuur. 

Werkzaam vanuit diverse rollen, waaronder voornamelijk die van 
(interim) adviseur, coach, procesbegeleider en regelmatig als trainer. 

Voorbeelden van recente projecten en klanten: 

• Beleidsadviseur machineveiligheid TataSteel (2 jaar) 

• Veiligheidsadviseur, NS Reizigers (2 jaar) 

• Cultuurmeting, ProRail 

• Veiligheidstraining, Enexis 

• Samenstellen QHSE documentatie, OOS International 

• Veiligheidstrainingen, IMARES 

• Uitvoeren RI&E programma, Rijkswaterstaat 

• Interim HSEQ adviseur, PepsiCo Nederland 

 
Hoogheemraadschap van Rijnland  

Veiligheidskundig adviseur. 

Als veiligheidskundige een veiligheidscultuur verander traject opgezet en 
uitgevoerd. Directie en management geadviseerd over: 

• Risicomanagement: opzetten RIE monitoring met KPI’s; 

• Procesveiligheid; 

• Explosieveiligheid; 

• Elektrische veiligheid; 

• Besloten ruimten. 

 

Sinds januari 2018 

 

 

 

 

 

 

6 jaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2,5 jaar 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Stichting Consument en Veiligheid  

Technisch onderzoeker voor thema’s brandveiligheid, vuurwerk en 
productveiligheid (doe-het-zelf branche). Betrokken bij de ontwikkeling 
van massamedia veiligheidscampagne ‘Alerta’. In opdracht van overheid 
een vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar 200 zware 
arbeidsongevallen. 

 

 

2 jaar 

   

Competenties Analyserend en observerend 
Organisatiebewust en politiek sensitief 
Overtuigend en beïnvloedend 
Stevige gesprekspartner 
Verbindend samenwerken 
Creatief (ideeën/oplossingen) 

 

 


