C.V. Henri Roodveldt
Personalia:
naam:
adres:
woonplaats:
telefoon:
geboortedatum:
geboorte plaats:
burgerlijke staat:
nationaliteit:

Henri Jesaya Franciscus ROODVELDT
Isla Margaritastraat 95
1339 MN ALMERE
06-43119225
19 maart 1955
Amsterdam
ongehuwd
nederlands

Opleidingen:
scholing:

L.T.S. Electrotechniek
E.T.S. Telecommunicatie-elektronica
Verpleegkundige A
Adjunct Hoofdbrandmeester
Hoofdbrandmeester modules: management en beleidskunde, repressie
Prince2 – foundation
Projectmatig werken
INK-basis

Werkervaring:
gezondheidszorg:

verpleegkundige, unithoofd;

techniek:

productspecialist medische elektronica

overig:

hoofd meldkamer politie, brandweer en brandweer

brandweer:

hoofd verbindingen / meldkamer
hoofd communicatie & informatie
hoofd opleiden & oefenen
teamleider operationele voorbereiding

adviesbureau /
zelfstandig ondernemer:

organisatieadviseur / interim manager / verandermanager
Interim brandweercommandant / interim afdelingshoofd
Regionaal projectleider installatie Waarschuwings- en alarmeringssysteem
Regionaal projectleider aanbestedingen telecomvoorzieningen
Interim teamleider Incidentbestrijding groot brandweerkorps

Recente opdrachten:

Adviseur inrichten Bedrijfsbrandweer BRZO-bedrijf (farmaceutische fabriek)
 Vertalen BRZO/Aanwijzing Bedrijfsbrandweer in beleid, procedures,
actiepunten voor de Bedrijfsbrandweerorganisatie
 Adviseren operationele sterkte Bedrijfsbrandweer, vertalen Aanwijzing in
operationele bedrijfsmiddelen,
 Compliancycheck bestaande en beoogde organisatie
 Stroomlijnen Bedrijfsbrandweer in de Bedrijfsnoodorganisatie
 Introduceren en implementeren geautomatiseerd afdelingsbreed
projecten- en takenregistratie
 Opzetten, invoeren en beheren Bedrijfsbrandweer beheersysteem (BBBS)
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ten behoeve van definiëring, aanschaf, in stand houden, controleren,
keuren, beheren en wijzigen materiaal/materieel
Ontwikkelen en uitvoering opleiding Bedrijfsdeskundigen (niveau 3
Industriële Sector)
Adviseren benodigde operationele veiligheidsvoorzieningen bij
impairments
Onderzoek naar de operationele voorbereiding en uitvoering van de
afdeling Security op hun taken in het Bedrijfsnoodplan (BNP)
Waarnemen taakveld Planvorming/operationele voorbereiding

Adviseur herzien niet-aangewezen bedrijfsbrandweer tot FR-organisatie
BRZO-bedrijf (fabrikant printers/copiers)
 Driver-analyse voor de huidige bedrijfsbrandweer
 Inventarisatie en analyse geloofwaardige en maatgevende scenario’s
 Adviseren downgraden huidige bedrijfsbrandweer tot FR-organisatie
 Opstellen personele en materiele behoefte FR-organisatie
 Opstellen doelen, taken, verantwoordelijkheden & bevoegdheden,
opleidingsbehoefte en oefenbelasting FR-organisatie
 Adviseren aanpassing Bedrijfsnoodplan
 Uitvoeren GAPP-analyse op de bestaande/nieuwe situatie
 Opstellen transitieplan/plan van aanpak

Karaktereigenschappen / vaardigheden:
-
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kan goed partijen met verschillende of tegengestelde belangen aan tafel
krijgen en houden. Weet win-winsituaties te vinden en te gebruiken;
weet weerstanden te overbruggen
brede brandweerkennis en –ervaring, zowel leidinggevend als uitvoerend
goede kennis van wet- en regelgeving omtrent BRZO, Wet
veiligheidsregels, compliancy, eisen verzekeraars, brancherichtlijnen;
vlotte schrijver, analytisch
kan goed zowel individueel als in teamverband werken
sterk bedrijfsmatig/product en output gericht
goed bekend met P&C-cycli, maraps, verantwoording enz.
goed bekend met ICT, automatisering, informatisering, specifieke
softwaretoepassingen voor o.a. roosters, beheer, projecten enz.
goed bekend met bedrijfsnoodorganisaties, veiligheidsaspecten en de
rollen van zowel de overheid als het bedrijfsleven hierin
sterk projectmatig georiënteerd, afspraak is afspraak
recht door zee, standvastig, koppig
mensgericht, luisterend oor, coachen, stimuleren, enthousiastmeren
creatief, out of the box denkend, vernieuwend
enthousiast docent
communicatief zeer vaardig
recht door zee, standvastig, koppig.
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