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Post-HBO opleiding Crisisbeheersing 

Docenten 

De Post-HBO opleiding Crisisbeheersing wordt gegeven door twee vaste docenten, Gert-Jan Ludden en 

Willem Leeuwenkamp. Zij worden aangevuld door verschillende gastsprekers. De Cv’s van de gastsprekers 

worden in dit document beschreven 

 

Gert-Jan Ludden 

Gert-Jan Ludden is projectmanager crisisbeheersing en directeur-eigenaar van SVDC-advies in 

crisisbeheersing. Daarvoor bekleedde hij bij defensie leidinggevende functies op de terreinen: personeel & 

organisatie, opleidingen, logistiek, crisisbeheersing en herstructurering & afslankingsprogramma’s.  

 

De laatste jaren wordt hij ingezet binnen de veiligheidssector in Nederland en is hij voornamelijk actief 

binnen de zorg- en onderwijssector. Hij is organisator van (bestuurlijke) Masterclasses Crisisbeheersing en 

tal van symposia en kenniskringen rond actuele veiligheid thema’s. Hij is auteur van verschillende boeken 

over crisisbeheersing en publiceert met regelmaat opinieartikelen over actuele veiligheidsvraagstukken.   

 

Willem Leeuwenkamp 

Willem Leeuwenkamp is sinds 2015 docent en consultant bij SoSecure International. Willem heeft zijn 

Master of Science in Crisis and Security Management behaald aan de universiteit Leiden en daarvoor 

politicologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), met een specialisatie in Intelligence 

Studies.  

 

Hij geeft les in Predictive Profiling, Security Intelligence, Radicalisering en Terrorisme en OSINT. Daarnaast 

heeft hij veel expertise op het gebied van Red Teaming, informatie-gestuurd werken en 

dreigingsinschattingen en adviseert hij overheidsinstanties en private bedrijven bij de implementatie van 

proactieve beveiligingsmethodieken t.b.v. de preventie van criminaliteit en terrorisme.  
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Gastdocenten   

 

Eelko Dykstra 

Eelco H. Dykstra, M.D. (1957) studeerde medicijnen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na aanvankelijk als 

arts in Accident & Emergency Medicine in Groot-Brittannië gewerkt te hebben werd hij benoemd tot 

medisch en algemeen directeur voor Emergency Medical Training voor het Amerikaanse leger in Europa 

(USAREUR). Vanuit die positie ontwikkelde en werkte hij wereldwijd mee aan tal van projecten in de 

internationale crisis en rampenbestrijding. Als hoogleraar International Emergency Management in Finland 

en Washington DC ontwikkelde hij in de jaren 2000 tot 2010 nieuwe modellen zoals het NUR-model (Nine 

Universal Roadblocks) en de Focused Feedback methodiek, o.a. bedoeld om ‘beleid’ en ‘praktijk’ dichter bij 

elkaar te kunnen brengen. In die jaren was Eelco ook in Amerika correspondent van het magazine 

Crisisbeheersing en schreef drie Reality-Fiction boeken. In 2010/2011 keerde Eelco terug naar Nederland 

waar hij o.a. lid werd van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur en bouwt aan de internationale 

denktank Daily Impact Emergency Management. Als eerste Nederlander ooit, eerde de Institution of Civil 

Engineers hem met de benoeming tot 11th Brunel International Lecturer 2016-2018. Veel van zijn huidige 

activiteiten hebben te maken met de beantwoording van de vraag “From Risk to Resilience…: How do we 

get there?”. Eelco is ook de trekker van een groot internationaal project, Vision 20/20. 

 

Rob de Wijk 

Prof. Dr. Rob de Wijk is non-executive director van het ‘Den Haag Centrum voor Strategische Studies 

(HCSS)’. Het werd door hem opgericht op 1 februari 2007. Het centrum richt zich op nationale en 

internationale veiligheid, inclusief terrorisme en defensie. 

Daarvoor werkte hij o.a. bij Universiteit Leiden, het Ministerie van Defensie en Instituut Clingendael. Sinds 

2000 is hij hoogleraar Internationale Betrekkingen en Veiligheid in Leiden, en sinds 2012 directeur van The 

Hague Security Delta. 

Daarnaast bekleedt hij meerdere nevenfuncties waaronder voorzitter Denktank Nationale Veiligheid en 

voorzitter Holland Space Cluster. Ook is hij columnist bij Dagblad Trouw en Energiepodium.nl, en auteur van 

talloze publicaties en boeken. 

 

Peter Bos 

Dr. Peter L.J. Bos MCDM (’s-Gravenhage 1959) studeerde bestuurskunde aan de Universiteit Leiden en 

promoveerde aldaar in 2003 op onderzoek naar de opvang van vluchtelingen uit Kosovo in aangrenzende 

gastlanden. Hij werd opgeleid als beroepsofficier aan de KMA en de Hogere Krijgsschool en werkt sinds 

2002 in de wereld van de publieke veiligheid. Als militair was hij uitgezonden naar Libanon en Albanië (civiel 

werkzaam voor de OVSE).  

Van 2010 tot 2016 was hij ook nationaal commandant van het Nederlandse Urban Search and Rescue Team 

(USAR.NL), onder meer ingezet bij de aardbeving in Nepal in 2015. Ook was hij van 2014 tot medio 2016 

tevens algemeen directeur van de GGD-regio Utrecht. 

Hij was van 2013 tot juni 2021 algemeen directeur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en sinds juni 

werkzaam bij het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) als kwartiermaker onderzoek en onderwijs. 

Sinds 2018 is hij ook bijzonder hoogleraar crisisbeheersing en nationale veiligheid aan de Nederlandse 

Defensie Academie. 
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Michiel Verlinden 

Kolonel Michiel Verlinden heeft bedrijfskunde gestudeerd aan de Koninklijke Militaire Academie. Daarnaast 

heeft hij de opleiding tot Brandweerofficier, Arbeids- en Organisatiepsychologie en de Master of Crisis and 

Disaster management gevolgd. Van 1990 tot 1997 heeft hij op verschillende plaatsen in Nederland en 

Duitsland leidinggegeven aan operationele onderdelen van de koninklijke Marine en de Koninklijke 

Landmacht.  

Tussen 1997 en 2001 was hij afdelingshoofd veiligheid bij de brandweer van Amsterdam en was hij 

verantwoordelijk voor de preventie en operationele voorbereiding voor 800.000 inwoners van Amsterdam.  

Van 2001 tot 2010 was hij actief als manager crisisorganisatie en heeft hij onder andere fusie uitgevoerd van 

de zes gemeentelijk brandweren naar de regionale brandweer. 
Tussen 2010 en 2018 was hij operationeel leider bij de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland en 

verantwoordelijk voor het aansturen van de operatien bij crises en rampen. Tegelijkertijd was hij directeur 

operaties / hoofd incidentenbestrijding. Hij droeg verantwoordelijkheid voor veiligheid in een gebied met 

870.000 inwoners. 

Sinds 1995 tot op heden is hij docent en examinator op het gebied van leiderschap en crisismanagement bij 

Instituut Fysieke Veiligheid. Hij heeft in 2020 opgetreden als chef-staf en operationeel leidt van het landelijk 

operationeel team corona en is hij sinds 2019 coördinerend-specialistisch inspecteur bij Inspectie Veiligheid 

Defensie. 

 

André van Wijk 

Luitenant-kolonel André van Wijk is commandant van het Defensie CBRN Centrum in Vught. 

André is een doelgerichte verbinder met een sterk netwerk op het koppelvlak van Defensie en de 

maatschappij. Hij staat open voor standpunten en belangen van anderen zonder het Defensiebelang uit het 

oog te verliezen. Hij wordt enthousiast als hij ziet en voelt dat zijn werk maatschappelijk relevant is.       

André is gevormd door het Haagse Kennis & Innovatieveld, het brede reservistendomein en het 

interdepartementale CBRN-werkveld. Daarnaast hebben de TIM1 en het organiseren van de Future Force 

Conference 2015 zijn inlevingsvermogen buiten de militaire box versterkt en daar ligt zijn kracht.  

 

Remco Geerts 

Remco Geerts (1972) kwam na zijn studie Industriële automatisering per toeval terecht bij een fabrikant van 

cryptografische technologie, Utimaco Safeware. Hij volgde in 2002 de postacademische opleiding Master of 

Security in Information Technology (MSIT). Die opleiding zorgde ervoor dat er nieuwe deuren opengingen, 

waarvan het Britse telecombedrijf BT een interessante uitdaging bood als Security Consultant. Remco heeft 

hier onder andere geholpen de security practice voor de Benelux op te bouwen.  

In 2008 stapte hij over naar het Amerikaanse telecombedrijf Verizon, waar hij als Business Development veel 

securityervaring heeft opgedaan bij grote- vaak wereldwijd opererende organisaties.  

Vanaf 2014 is Remco werkzaam geweest voor de Nederlandse securityspecialist QSight IT, die sinds enkele 

jaren overgenomen is door KPN. Vanaf 2019 geeft Remco leiding aan de Advisory afdeling van KPN 

Security. Dit team van consultants helpt de klanten van KPN-inzicht te krijgen in cyber risico’s en het 

gewenste beveiligingsniveau wat aansluit bij ambities en doelstellingen, om vervolgens met een advies te 

komen welke verbeteringen zorgen voor het gewenste volwassenheidsniveau.  

 
Frank van der Linden 

Frank van der Linden Msec (1960) werkte in verschillende management en adviesfuncties bij politie en 

Rijksoverheid. In dienst van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en later de Nationaal 

Coördinator Terrorisme bestrijding en Veiligheid (NCTV) was hij betrokken bij verschillende grote (nationale) 

crises en nationale evenementen. Gedurende een detachering bij het Landelijk Operationeel 

Coördinatiecentrum LOCC maakte hij kennis met de wereld van veiligheidsregio’s en bovenregionale inzet.  

 

 

 
1 Topopleiding Interactie Management; netwerken in de Brainportregio. 



  
 

 

Crisisbeheersing                                               4  SOBA Security Academy ©  210819 

 

Post-HBO opleiding Crisisbeheersing 

Tegenwoordig is hij betrokken bij de herinrichting van de departementale crisisstructuur van het Ministerie 

van Justitie en veiligheid. Daarnaast is Frank als bestuurslid van de Stichting Circuit van Drenthe betrokken 

bij de organisatie van de Dutch TT, het grootste eendaagse evenement in Nederland en is lid van de Raad 

van Toezicht van de KNMV. Hij schreef drie boeken over dit vakgebied en diverse publicaties in de 

vakbladen. Binnen de beveiligings- en veiligheidswereld is Frank de plaatsvervangend voorzitter van de 

Stichting Security Expert Register Nederland (SERN) en docent voor de Post-HBO opleiding DHM Security 

Management en Security en Techniek. 

 

Giliam de Valk 

Dr. Giliam de Valk studeerde rechten en politieke wetenschappen aan de rechtenfaculteit aan de Universiteit 

Leiden. De Valk promoveerde in Groningen op zijn onderzoek naar de kwaliteit van de rapporten van 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Sindsdien is het werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam. Giliam de 

Valk is de coördinator van de minor Inlichtingenstudies en ambtelijk secretaris van het bestuur van het Ad 

de Jonge Centrum. Ook doceert hij diverse modules van deze minor. Ook was hij van 2006-2011 werkzaam 

bij de Universiteit Utrecht (Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen) en doceerde hij van 2010-2012 

bij de sectie Militair Operationele Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie. De Valk was lid 

van de Archiefcommissie van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Verder is hij bestuurslid 

van de Netherlands Intelligence Studies Association (NISA). 

 

Bas Eenhoorn 

Bas Eenhoorn (1946) studeerde geografie (aan de Rijksuniversiteit Groningen) en werkte vervolgens 

afwisselend in het openbaar bestuur (vooral als burgemeester) en het bedrijfsleven (bij E&Y en Capgemini).  

Hij combineerde tal van (toezichthoudende) functies en verantwoordelijkheden. Rond de eeuwwisseling was 

hij landelijk voorzitter van de VVD. In politiek opzicht en voor het functioneren van politieke partijen was dat 

een cruciale periode van verandering. Ook voor het de beleving van het liberalisme in Nederland was er 

sprake van een waterscheiding.  

Hij is al jaren gefascineerd door veranderingen in techniek en cultuur. Steeds in relatie tot de begrippen 

macht en ruimte. Hij doceert aan de Rijksuniversiteit te Groningen over het onderwerp : Geografie, beleid en 

bestuur. Maar ook de gezondheidszorg heeft steevast zijn aandacht. 

Van 1 augustus 2014 tot 1 februari 2018 was hij Nationaal Commissaris Digitale Overheid, benoemd door 

het kabinet, om een nationaal programma op te stellen en de regie te voeren over de uitvoering daarvan 

door alle overheden en uitvoeringsorganisaties om betrouwbaar en eenvoudig digitaal informatie te kunnen 

uitwisselen en zaken te kunnen doen tussen burger/bedrijfsleven en overheid. 

Van oktober 2017 tot en met mei 2019 was Bas Eenhoorn (waarnemend) burgemeester van Amstelveen. Op 

dit moment is hij in functie als (waarnemend) burgemeester van de gemeente Vlaardingen. 

 

Hans Siepel 

Drs. Hans Siepel (1958) studeerde politicologie aan de Universiteit van Nijmegen. Na zijn studie startte hij 

zijn werkzame carrière, eerst bij de PPR-tweede Kamerfractie, later bij de Groen Links fractie. In de periode 

van 1985-1992 was hij de voorlichter van de fractie. In 1992 stapt hij ov3er naar de NS, waar hij de functies 

hoofd public affairs en hoofd voorlichting vervulde. Tevens was hij de woordvoerder van de RvB van de NS. 

In 1997 stapte hij over naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij werd daar 

plaatsvervangend. directeur communicatie. In deze functie was hij woordvoerder van diverse ministers. 

 

Hij was ook verantwoordelijk voor de communicatie bij grote projecten zoals de millenniumwisseling en het 

Europees voetbaltoernooi EURO 2000. Hans deed in de functie van plaatsvervangend. directeur veel 

ervaring op met crisiscommunicatie (ERC) opgericht. Sinds 2005 is hij zelfstandig communicatieprofessional 

en geeft lezingen en trainingen op het gebied van crisiscommunicatie. Hij schreef een aantal boeken.  

Twee leerboeken op het gebied van de crisiscommunicatie en overheidscommunicatie. Daarnaast is hij 

auteur van een viertal andere boeken op het terrein van de hermetische wijsheid. 
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Tom Compaijen 

Tom Compaijen is trainer en adviseur crisiscommunicatie. Tom werkte als crisis(communicatie)adviseur voor 

het ministerie van Volksgezondheid en de Gemeente Amsterdam. Vanuit deze functies zat hij in 

verschillende crisisteams voor onder andere de impact op Nederland van de uitbraak EHEC-bacterie (2011, 

Duitsland) en het nucleair ongeval bij Fukushima (2011, Japan), noodopvang voor vluchtelingen (2015) 

nazorg Amsterdamse slachtoffers MH17 (2014), witte heroïne waarschuwingscampagne (Amsterdam, 2014), 

wateroverlast en evacuatie VUMC (2015, Amsterdam), bezoek president Obama aan Museumplein (2014, 

Amsterdam) en SAIL (2015, Amsterdam).  

Tom geeft trainingen, oefeningen en advies ter voorbereiding op crisiscommunicatie aan verschillende 

ministeries, veiligheidsregio’s, gemeenten, NGO’s en bedrijven. In de opleiding verzorgt Tom Compaijen een 

gastcollege over crisiscommunicatie, waarin vooral aandacht is voor casuïstiek en de belangrijkste tips & 

tricks. 

 

Eelko Netten 

Tussen 1995 en 2004 heeft Eelko binnen Defensie diverse en uiteenlopende leidinggevende functies 

bekleed. Als stafofficier bij het kenniscentrum van de Genie (kapitein), heeft hij een belangrijke 

doorontwikkeling kunnen initiëren binnen de militaire explosievenbestrijding (o.a. ‘bermbommen’). Hij gaf 

onder andere advies aan de Landmachtstaf en ontwikkelde (strategisch)beleid. Ook was hij 

programmabegeleider voor twee wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s, onder regie van de 

Landmachtstaf en uitvoering door TNO. In 2004 werd teamleider bij een ingenieursbureau en 

verantwoordelijk voor de voorbereiding en realisatie van het openbare werken programma van de 

gemeente. Hij voerde vernieuwingen door in het aanbestedingsbeleid (moderne contractvormen) en wist 

een bijbehorende gedragsverandering bij professionals tot stand te brengen als coach. Van 2008 tot 2011 

was hij projectmanager en organisatieadviseur en heeft hij verdieping aangebracht bij de herstructurering 

naar een procesgerichte organisatie. Eelko gaf in deze periode tevens leiding aan diverse multidisciplinaire 

projectteams. Vanaf 2011 is hij projectleider OTO in de rol van programmamanager regisseur van het 

stimuleringsprogramma opleiden, trainen en oefenen van en voor de zorgsector Brabant. Hij organiseert en 

geeft vorm aan een serie centraal gecoördineerde OTO-activiteiten, waarvan deze themadag een concreet 

voorbeeld is. Eelko geeft leiding aan diverse projecten, waaronder de CBRN-preparatie van de ROAZ-regio 

Brabant (fase 1, hospitaal) en de ontwikkeling van het regionale meerjarenbeleidsplan OTO 2012 t/m 2015. 

Ook was hij projectleider voor het landelijke project ‘ontwikkeling OTO-kaarten’ voor de Nederlandse 

zorgsector.          

 

Martin Madern 

Martin H.E. Madern MSc (1967) studeerde Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Van 

1989 tot 1998 werkte voor de lokale overheid in het Westland, in uiteenlopende advies- en beleidsfuncties. 

Vanaf 1994 begaf hij zich op het terrein van de openbare orde, veiligheid & crisisbeheersing. In 1998 

maakte hij de overstap naar de Veiligheidsregio Haaglanden, waar hij tot 2010 werkzaam was in diverse 

beleids- en managementfuncties, op het gebied van de risico- en de crisisbeheersing, tunnelveiligheid & 

ruimtelijke ordening. In 2006 ontwikkelde hij als uitvoerend projectleider in nauwe samenwerking met 

diverse deskundigen de landelijke Basisvereisten Crisismanagement, welke nu in wet- en regelgeving 

worden verankerd en als maatstaf dienen voor de professionele doorontwikkeling van alle veiligheidsregio’s. 

In 2010 nam hij ontslag bij de overheid en ging hij als zelfstandig professional verder met zijn bedrijf 

Madern Public Business. Van daaruit levert hij interim-management, coaching en training voor organisaties, 

teams en individuen. Hij heeft zich daarbij met name toegelegd op de ontwikkeling van (persoonlijk) 

leiderschap, gedrag, communicatie en cultuur in organisaties en groepen. Martin Madern opereerde de 

afgelopen jaren als zelfstandig professional in diverse sectoren, zowel in het publieke domein alsook in het 

private domein.  
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Roy Johannink 

Afgelopen jaren kenmerkten zich bij Roy Johannink MCDM vooral door het geven van trainingen en 

workshops, en begeleiden oefeningen voor (leden van) crisisteams binnen de algemene en functionele 

keten. Kortom: van veiligheidsregio's tot aan ziekenhuizen en waterschappen. Daarnaast heeft hij 

geadviseerd over de wijze van inrichting van crisisorganisaties, onder meer voor veiligheidsregio's, GGD-en 

en waterschappen. 

In de afgelopen periode heeft hij naast online trainingen vooral met beide benen in verschillende 

crisisorganisaties gestaan, zoals hoofd taakorganisatie communicatie van een regionale crisisorganisatie, 

adviseur burgemeester c.q. driehoek bij een gemeente waar langdurige openbare orde verstoringen 

optraden (avondklokrellen) en het voorzitten en begeleiden van scenarioteams binnen zowel GGD als de 

regionale crisisorganisatie. 

Daarnaast heeft hij recentelijk talloze (tussen)evaluaties gedaan over de coronacrisis onder meer voor GGD-

en Midden-West Brabant en Hart voor Brabant (functioneren infectieziektebestrijding) GGD IJsselland 

(functioneren communicatie), Veiligheidsregio Limburg Zuid (functioneren RBT, en samenwerking binnen 

witte keten), en Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord (functioneren Bevolkingszorg). 

Samen met Herman van Hijum heeft hij meerdere boeken en artikelen gepubliceerd. 

 

Peter van Loon 

Na ruim 25 jaar werkzaam te zijn geweest in diverse GGZ-instellingen, maakte Drs. Peter van Loon in 2000 

de overstap naar het Instituut voor Psychotrauma (IVP). Hier vervulde hij met veel plezier ruim 11 jaar de 

functies van senior-adviseur crisismanagement en hoofd afdeling hulpverlening. Hij beschikt - naast een 

brede en gedegen theoretische achtergrond - over zeer veel praktijkervaring in de advisering aan 

verantwoordelijke bestuurders, directies en/of crisismanagers.  

De afgelopen jaren was hij bij nagenoeg alle rampen en grootschalige crises in Nederland of met 

Nederlanders in het buitenland, betrokken: de Dakotaramp in de Waddenzee (1996), de vuurwerkramp in 

Enschede (2000), de cafébrand in Volendam (2001), de Mkz-crisis (2003), de aardbeving in Pakistan (2004), 

de aardbeving in Haïti (2010), het vliegtuigongeval in Tripoli (2010), de Q-koorts, Asbest Utrecht (2012), 

MH17 (2014), aardbeving Nepal (2015), Covid-19 (2020), explosie in Beiroet (2020), bus ongevallen in het 

buitenland tot dodelijke bedrijfsongevallen, suïcides en (gewelds)misdrijven op de werkplek en vele andere 

(bedrijfs)calamiteiten. 

Peter van Loon is sinds 1 oktober 2011 als zelfstandig ondernemer actief op het terrein van crisis, stress en 

trauma. Hij treedt op als adviseur, opleider en hulpverlener voor bedrijven, organisaties en overheden. 

 


