
In deze sprekerspoule vindt u een aanbod van ervaringsdeskundigen op het gebied van 
veiligheid en crisisbeheersing. Steeds weer voegen we nieuwe sprekers toe.
Onze sprekers hebben een boodschap te vertellen. Ze motiveren, inspireren, prikkelen en 
dagen uit. 

Wilt u tijdens uw seminar, symposium of congres gebruik maken van onze professionele 
sprekers, neem dan voor meer informatie contact met ons op.

SPREKERSPOULE 

(Indien u wilt doorklikken naar een website, klik dan op de rechtermuisknop (link openen in nieuw 
tabblad)

mailto:info@svdc.nl


Biografie en titulatuur
Drs. Hans Siepel is schrijver, inspirerende spreker, mediatrainer, en communicatieadviseur. Hans is dé deskundige op het 
terrein van de hermetische, universele wijsheid. Vanuit deze wijsheid doceert, schrijft en traint hij bestuurders en 
communicatieprofessionals. Door zijn jarenlange ervaring op het Haagse Binnenhof en zijn eigen levensverhaal weet Hans 
als geen ander bestuurders uit overheid en medische zorg en communicatieprofessionals een kritische spiegel voor te 
houden. Hans heeft politicologie gestudeerd en heeft diverse communicatiefuncties bekleedt bij de Groen Links Tweede 
Kamerfractie, de NS, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Sinds 2005 werkt hij als zelfstandig 
adviseur. Hans heeft grote communicatieprojecten op zijn naam staan. Zo was hij verantwoordelijk voor de 
overheidscommunicatie bij het Millennium en het voetbaltoernooi EURO 2000. Ook is hij de bedenker en oprichter van 
het Expertise centrum Risico en crisiscommunicatie (het ERC). Hij heeft zeven boeken gepubliceerd en schreef tal van 
artikelen en essays over uiteenlopende onderwerpen.

Specialismen
Overheidscommunicatie en crisis- en risicocommunicatie
Hermetische universele wijsheid
Leiderschap
Bestuur, politiek en media

Publicaties
Hans Siepel publiceerde zeven boeken, waarvan drie over 
(overheids)communicatie en vier boeken geïnspireerd door 
de hermetische wijsheid. Daarnaast schreef hij tal van 
artikelen en essays over uiteenlopende onderwerpen.

Biografie
Gert-Jan Ludden (1958) studeerde aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda. Na zijn studie vervulde hij van 1980 tot 
1998 diverse functies binnen de sectoren logistiek en personeel van de Koninklijke Landmacht. Van 1998 t/m 2011 was hij 
verbonden aan een organisatie en adviesbureau (Pinpoint) in Delft met specifiek als aandachtsvelden rampenbestrijding, 
crisisbeheersing en integrale veiligheid. Vanaf 2012 is Gert-Jan Ludden eigenaar van het bedrijf SVDC advies in 
crisisbeheersing.

Specialismen
Dagvoorzitter symposia, seminars en kenniskringen
Crisisbeheersing en veiligheidsbeleid
Civiel-militaire samenwerking in de nationale veiligheid
Crisisbeheersing in de zorgsector

Literatuur
Diverse artikelen in magazine Nationale Veiligheid
Boek "Grip op Crisis" (maart 2016)

Overige wetenswaardigheden
Wereldrecordhouder simultaan schaken Guinness Book of Records (1997)
Speler nationaal militair zaalvoetbalteam (1980-1984)

Gert-Jan Ludden

Hans Siepel



Biografie
Chris van 't Hof (1972) is internetsocioloog, schrijver en presentator. Zijn bureau heet Tek Tok: praten over apparaten, 
maar dan met de nodige dosis rock n roll. Met een opleiding in elektrotechniek en sociologie heeft hij veel onderzoek 
gedaan naar maatschappelijke vraagstukken rondom ICT-gebruik, onder andere bij RAND Europe, de Ithaka Media 
Groep en het Rathenau Instituut.

Chris heeft inmiddels meer dan 150 presentaties gegeven en als moderator meer dan 100 events geleid: van congressen 
en workshops tot festivals en talkshows. Van 2008 tot 2014 deed  37 afleveringen van Spinoza te paard, een 
praatprogramma met de top van de Nederlandse wetenschap. Oktober 2012 ging zijn eigen talkshow van start: Tek Tok 
Late Night, een praatprogramma over IT actualiteiten. Daarnaast leidt hij nu vaak congressen in de veiligheidsector en 
doet hij crisisoefeningen.

Specialismen
Ambitie om ingewikkelde zaken in wetenschap en technologie leuk 
te maken. 
Ervaring met maatschappelijke vraagstukken rondom ICT-gebruik
Leiden van events (congressen, workshops, festivals, talkshows)

Publicaties
"De Digitale Generatie" (2006), "RFID and Identity Management in 
Everyday Life" (2007), "Check in / Check out. The Public Space as an
Internet of Things" (2011, in Nederlands, Engels en Chinees), 
"Voorgeprogrammeerd. Hoe internet ons leven leidt" (2012), 
"Helpende hackers. Verantwoorde onthullingen in het digitale 
polderlandschap" (2015, in Nederlands en Engels)

Biografie en titulatuur
Drs. H.B. Eenhoorn studeerde geografie aan de Rijksuniversiteit Groningen en werd op zijn 29e burgemeester van 
Schiermonnikoog. Bestuurlijke beleid- en besluitvorming vormt een rode draad in zijn loopbaan. De evolutie van het 
denken over veiligheid naar integraal veiligheidsbeleid heeft hij actief meegemaakt. Rampenbestrijding en 
crisisbeheersing hebben zijn bijzondere belangstelling. Hij is actief als toezichthouder en adviseur.

Specialismen
Hij doceert aan de faculteit ruimtelijke wetenschappen over beleidsconstructie, -evaluatie en communicatie. Als 
Nationaal Commissaris voor de Digitale Overheid stimuleert hij - in opdracht van het kabinet - de digitalisering van de 
gehele overheid en de ontwikkeling van de digitale infrastructuur.

Publicaties
Hij schreef mee aan "Grip op crisis" en publiceerde over zijn 
ervaring als burgemeester van Alphen aan den Rijn over het 
schietdrama in het winkelcentrum de Ridderhof. 
Daarnaast zijn op zijn website (www.baseenhoorn.nl) een aantal
artikelen gepubliceerd.

Overige wetenswaardigheden
Als voorzitter van het regiecollege voor het waddengebied kan
hij zijn liefde voor de Wadden uitleven. Hij is een middelmatige
golfer en een fanatieke lezer.

Bas Eenhoorn

Chris van ‘t Hof

http://www.baseenhoorn.nl/


Biografie
Na ruim 27 jaar werkzaam te zijn geweest in diverse GGZ-instellingen, maakte hij in 2000 de overstap naar het 
Instituut voor Psychotrauma (IvP). Hier vervulde hij 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 met betrekking 
tot de psychosociale aspecten van crises, zowel bij bestuurders als getroffenen. De afgelopen jaren was hij bij 
nagenoeg alle rampen en grootschalige crises in Nederland of met Nederlanders in het buitenland, betrokken. Dit 
waren o.a. 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 uitbraken (2009-2010), asbest in Utrecht (2012), MH17 (2014), 
aardbeving in Nepal (2015), escalerende bijeenkomsten rondom de vluchtelingenproblematiek (2016), 
busongevallen in het buitenland tot dodelijke bedrijfsongevallen, suïcides en (gewelds)misdrijven op de werkplek en 
vele andere (bedrijfs)calamiteiten.

Sinds 2010 is hij zelfstandig adviseur, opleider en hulpverlener op het gebied van Crisis Stress en Trauma. Zijn 
opdrachtgevers zijn landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden, organisatie binnen de veiligheidsregio’s, 
maar ook diverse (internationale) bedrijven.

Specialismen
Hij is een specialist op het brede terrein van Crisis Stress en Trauma. Hij kent als geen ander de humane processen 
in een vaak complexe (bedrijfs)politieke context.
Coaching en advisering aan crisismanagers en verantwoordelijke (politieke) bestuurders zijn hem op het lijf 
geschreven. De energie die hij opdoet tijdens de hectiek van een crisis gebruikt hij voor een rustiger deel van zijn 
werk: opleiden/trainen van bestuurders, directies, crisismanagers, leidinggevenden, PSH medewerkers binnen 
veiligheidsregio’s etcetera. Ook wordt regelmatig zijn oordeel gevraagd over complexe (individuele) psychosociale 
dossiers na een crisis. Daarnaast verzorgt hij lezingen op congressen, studiedagen en symposia.

Publicaties
(Mede)auteur van diverse publicaties:
Traumaopvang (tijdschrift Alert 2004)
Agent, houd emoties privé (dagblad Trouw 2005)
Psychosociale zorg direct na een ramp (De Psycholoog 2006)
Mythes en Werkelijkheid (Nieuwsbrief Crisisbeheersing, Ministerie van Binnenlandse Zaken 2007)
Schokkende gebeurtenissen binnen bedrijven en organisaties en dan... (IVP 2008)
Psychosociaal crisismanagement na calamiteiten (Psychologie en Gezondheid 2008)
Naar een brede visie op psychosociale interventies na schokkende gebeurtenissen (De Psycholoog 2009)
'Shit happens' (hoofdstuk in het boek van Dianne Bleeker 't Overvalt je' 2011)
Gezondheidsonderzoek in 2010 bij reddingswerkers USAR voor en na inzet Haïti 
(Engelstalig, Elsevier 2012)
Wetenschap: Psychotrauma nader beschouwd (Counseling Magazine 2012 nr. 3)
'Een ingrijpende gebeurtenis leidt niet vanzelf tot PTSS' (dagblad Trouw l2013)
Handbook Drowning Rescue Operations and Stress (2015)
Psychosociale aspecten van crises (hoofdstuk in boek: Grip op Crisis maart 2016)

Overige wetenswaardigheden
Niet alleen tijdens zijn werk houdt hij van een gezonde spanning; ook privé houdt
hij van een uitdaging. Zo stak hij - hartje winter bij temperaturen tot -45 graden -

meerdere keren fietsend en lopend het Baikalmeer in Siberië over. Alsof dat niet 
genoeg was moest ook een winterexpeditie op Spitsbergen volgen. De confrontatie
met een ijsbeer bleef niet uit, maar de beer vervolgde met een omtrekkende

beweging gelukkig zijn weg.

Peter van Loon



Biografie 
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.

Specialismen
Zijn specialisaties liggen in de multidisciplinaire samenwerking van  hulpverleningsorganisaties met hun partners, en in de 
diverse organisatieculturen. Speciaal de variant ‘veiligheidscultuur’ heeft
zijn  interesse; deze focust op de overtuigingen en gedragingen rond 
veiligheid, in alle organisatielagen. Daarnaast heeft Martin Madern
vanuit zijn vakgebied inmiddels ruime ervaring binnen de 
waterkolom (Rijkswaterstaat, hoogheemraadschappen).

Overige wetenswaardigheden
Dagvoorzitter/facilitator, op events en conferenties, regionaal, 
landelijk en internationaal spreker/ambassadeur Business Relations, 
voor International Justice Mission Trainer/coach, werkend met TTI 
Success Insights (DISC) & Transactionele Analyse

Biografie en titulatuur
Drs. Jan H. Mans studeerde na zijn gymnasium (B) cum laude af in de sociologie (specialisatie openbaar bestuur). 
Hij was achtereenvolgens reserve-luitenant KL, docent KMA, wethouder Breda, adjunct-gemeentesecretaris Maastricht, 
burgemeester Meerssen, Kerkrade, Enschede en waarnemend burgemeester Venlo, Zaanstad, Maastricht, Moerdijk en 
Gouda. Hij is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Specialismen
Dagvoorzitter
Lokaal openbaar bestuur
Crisismanagement
Crisiscommunicatie

Publicaties
"De vuurwerkramp in Enschede" (Rosenthal, Mans, van Gils, Muller)
"Lessen uit de vuurwerkramp" (Galjaardlezing, 2001)
"Als dat maar goed gaat" (Reader bestuurlijk netwerk crisisbeheersing)

Overige wetenswaardigheden
Korpsbeheerder Enschede, Venlo en Zaanstad
Vele jaren vertegenwoordiger en voorzitter Nederlandse delegatie lokale 
bestuurders bij de Raad van Europa

Jan Mans

Martin Madern



Biografie en titulatuur
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 methodieken, o.a. bedoeld om ‘beleid’ en ‘praktijk’ dichter bij elkaar te kunnen brengen. In die jaren was 
Eelco tevens 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 (www.rli.nl) en bouwt aan de internationale denktank Daily Impact Emergency Management
(www.diem.nu). Als eerste Nederlander ooit, heeft de Institution of Civil Engineers (www.ice.org.uk) hem onlangs 
geëerd met de benoeming tot 11th Brunel International Lecturer 2016-2018

Specialismen
Lezingen, seminars en workshops met de DIEM Focused Feedback Methodiek
Internationale Crisisbeheersing en Veiligheidsbeleid
Local Community Resilience and Climate Change
Gevolgen Management en Kritieke Infrastructuur

Publicaties
Vele artikelen in verschillende (vak)tijdschriften en andere 
publicaties (persmap beschikbaar op aanvraag).
Drie boeken: The Storm; Katrina, Orkaan in Nederland en
Recht door Zee.

Overige wetenswaardigheden
Staat bekend om zijn enthousiasme, scherpe analyses en 
speels-provocerende wijze van presenteren. Groot 
voorstander van interactie en participatieve aanpak zodat 
deelnemers ook echt mede-eigenaars worden. Woont en 
werkt in Den Haag.

Biografie en titulatuur
Prof. Dr. Jan Klein (1956) studeerde Geneeskunde in Rotterdam. Tijdens zijn opleiding tot anesthesioloog deed hij 
onderzoek in Cambridge, Engeland. Na een aantal jaren werkzaam geweest te zijn in het Clara Ziekenhuis te Rotterdam 
was hij o.a. afdelingshoofd en hoogleraar Anesthesiologie in het Erasmus MC, hoogleraar Veiligheid in de Zorg bij 
Erasmus Universiteit Rotterdam en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie. Momenteel 
combineert Klein zijn werk als anesthesioloog in o.a. het Oogziekenhuis Rotterdam met een leerstoel Patient Safety
Engineering bij de vakgroep BioMedical Engineering van de TU Delft.

Specialismen
Patiëntveiligheid
Dagvoorzitter symposia, seminars en kenniskringen
Crisisbeheersing en veiligheidsbeleid
Crisisbeheersing in de zorgsector

Publicaties
Meerdere artikelen op vlak van patiëntveiligheid
Handboek patiëntveiligheid (2016)

Overige wetenswaardigheden
Veel gevraagd expert patiëntveiligheid door media

Jan Klein

Eelco Dykstra

http://www.rli.nl/
http://www.diem.nu/
http://www.ice.org.uk/


Biografie 
J. van Dam werkt met veel plezier al jaren in de gezondheidszorg, vooral in algemene ziekenhuizen. Dit ging om 
verschillende functies, aanvankelijk vooral als professional, later in zijn carrière langdurig als leidinggevende op 
tactisch/strategisch niveau. Dat geldt evenzo voor zijn opleidingen; naast verpleegkundige met meerdere specialisaties 
heeft hij bedrijfskunde gestudeerd en verschillende leidinggevende opleidingen gevolgd. Als autodidact is Jan van Dam 
deskundige geworden op het terrein van crisisbeheersing, organisatiecontinuïteit en veiligheid. Theoretisch is hij 
hierin geschoold, onder andere als crisiscoördinator in zorginstellingen.

In zijn werk is hij zeer resultaatgericht, zijn belangrijkste doel t.a.v. crisisbeheersing is om de verbinding te maken tussen de 
theorie en de praktijk, zodanig dat de uitvoering aansluit bij de noodzaak voor een 
adequate crisisbeheersing in een zorgorganisatie en vooral de aansluiting op het 
dagelijks handelen behoudt.

Specialismen
Inleidingen symposia, seminars en kenniskringen crisisbeheersing en veiligheidsbeleid
Visitatie deskundigheid
Projectleider
Oefeningen en oefenleider

Publicaties
Publicaties over lean, crisisbeheersing in de ziekenhuizen als mede-auteur.

Overige wetenswaardigheden
Fietsen is zijn passie, zowel lange afstand als met snelheid.

Jan van Dam



Korte biografie en titulatuur

Prof. Mr. Dr. Job Cohen (1947) studeerde rechten in Groningen en promoveerde aan de Rijksuniversiteit Leiden.

Hij begon zijn loopbaan als onderzoeker van het onderwijs en werd in 1983 hoogleraar Juridisch Onderwijs aan de 
Universiteit van Maastricht.
aar was hij tussen 1991-1993 Rector Magnificus. In 1993-1994 was hij staatssecretaris van Onderwijs en 
Wetenschappen in het derde kabinet-Lubbers.
daarna werd hij opnieuw Rector Magnificus (1995-1997) en tevens Eerste Kamerlid (1996-1998).
In het tweede kabinet-Kok was hij staatssecretaris van Justitie (1998-2000).
Tussen 2001 en 2010 was hij burgemeester van Amsterdam, daarna tot 2012 fractievoorzitter voor de PvdA in de 
Tweede Kamer.

Hij is nu voorzitter van Cedris, een organisatie voor sociale werkvoorziening, bekleedt sinds 2014 in Leiden de 
Thorbecke-leerstoel en is actief in verscheidene bestuursfuncties.

Publicaties

'Binden', bundel lezingen over samenwonen in een stad met meer
dan 170 nationaliteiten, 2009

'Twee werelden', You only live twice, Rapport van de Commissie
'Project X' Haren, 2013

'De vierde D', over gemeentelijke democratie, Inaugurele rede Leiden, 2015 

Specialisme

Ervaringsdeskundige op het gebied van politiek bestuur.

Job Cohen

Korte biografie en titulatuur

Dr. Henk J. van der Steeg heeft tot 1994 als gynaecoloog gewerkt en daarna als bestuurder o.a. in het 
Diakonessenhuis Utrecht / Zeist. Vanaf 2004 houdt hij zich bezig met organisatievraagstukken in de zorg,
kwaliteit, integrale crisisbeheersing, auditeren en (gast)docentschap bij het UMC Utrecht, Academie voor Medisch 
Specialisten en SVDC advies in crisisbeheersing.
Henk is toezichthouder bij een 1e lijn gezondheidscentrum en bij Spierziekten Nederland en hij heeft inmiddels
veel ervaring opgedaan als extern voorzitter calamiteiten commissies in zorginstellingen.

Specialismen

Begeleider en docent masterclasses

Kwaliteit, veiligheid en crisisbeheersing in de zorgsector

Extern voorzitter calamiteiten commissies in zorginstellingen

Publicaties

Diverse artikelen en promotie gynaecologisch endocrinologisch onderwerp
Artikelen op het gebied van organisatie zorg, kwaliteit en veiligheid.

Henk van der Steeg



Kevin Conemans

Korte biografie

Als themamanager Crisismanagement (CM), verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van opleidingen 
op het gebied van CM. In het bijzonder de OTO-activiteiten en het onderhouden van klantcontact in Zuid 
Nederland.

Vanuit jarenlange ervaring (1998 – 2014) binnen Defensie in het managen van crises in binnen en buitenland is zijn 
passie voor het ontwikkelen van mensen en organisaties ontstaan. Expertisegebieden zijn Crisismanagement i.c.m. 
Veerkracht en Leiderschap, waarbij Kevin van mening is dat 70–80 % van onze prestaties voortkomt uit hoe we 
mentaal in onze taak staan.

Weerbaarheid berust op drie pijlers: fysiek, moreel en mentaal. Is één van de drie uit evenwicht dan kun je nooit 
optimaal presteren of het gewenste resultaat bereiken. Groei is ingegeven door je veerkracht en vakmanschap. Is er 
geen veerkracht meer of bereidheid om het vakmanschap te vergroten, dan is de bloei eruit en blijven resultaten 
uit.

Specialismen

• Docent Crisismanagement

• Trainer Mentale Kracht Politie Nederland

• Trainer/coach persoonlijke veerkracht en ontwikkeling                

• Projectmanagement crisisbeheersing

• Leiderschapsontwikkeling

• Opleidings- en Interventiekundige

Korte biografie
Prof. dr. Paul Nieuwenburg (1965) is hoogleraar politieke filosofie aan de Universiteit Leiden. Na zijn studies recht, 
wijsbegeerte en politieke wetenschap aan de universiteiten van Leiden en Bologna deed hij onderzoek aan de 
universiteit van Bonn. Hij is sinds 1998 werkzaam bij de Universiteit Leiden, achtereenvolgens bij de departementen 
Bestuurskunde, Rechtsfilosofie en Politieke Wetenschap. Naast hoogleraar is hij vice-decaan van de Faculteit Sociale 
Wetenschappen

Specialismen
Ethiek en morele dilemma’s; Ethiek van het Openbaar Bestuur; Theorieën van Besluitvorming; 

Literatuur
Naast vele artikelen in internationaal gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften 
publiceerde Paul Nieuwenburg in 2001 de monografie Ethiek in het Openbaar Bestuur. 
In 2004 ontving hij de Public Integrity Award van de American Society of Public 
Administration voor zijn werk in bestuurlijke ethiek.

Overige wetenswaardigheden
Berggids (officieel opgeleid)            

Paul Nieuwenburg



Hans Bleijerveld

Korte biografie 

Elke uitvaart is bijzonder, want elk mens is uniek. Sommige uitvaarten zijn ook bijzonder omdat de uitvoering  een 
speciale manier van werken vraagt. Het gaat dan bijvoorbeeld om grote, complexe uitvaarten, uitvaarten met 
mediabelangstelling of uitvaarten waarbij protocol en ceremonieel een belangrijke rol spelen. Om ook deze 
uitvaarten op de juiste manier te verzorgen, heeft Monuta een Team Bijzondere  Uitvaarten (TBU). Hans Bleijerveld 
is directeur Team Bijzondere Uitvaarten. Het bijzondere is dat TBU meer doet dan alleen het verzorgen van 
uitvaarten. Zij adviseert burgemeesters, communicatieafdelingen en beleidsteams en ondersteunt bij stille tochten 
en herdenkingsbijeenkomsten. De laatste 8 jaar is TBU ingezet bij veel rampen, calamiteiten en ook aan 
gezinsdrama’s.

Na zijn studie is Hans werkzaam geweest in de kantoorvakhandel. Rond zijn 30e heeft hij het roer radicaal 
omgegooid en is vanuit de overtuiging dat elk mens bijzonder is, in 2000 bij Monuta als uitvaartverzorger gaan 
werken.  Hans is graag van betekenis voor anderen en merkt dat je nabestaanden een kostbaar geschenk voor het 
leven kan geven als de uitvaart goed is verlopen. Hans is gespecialiseerd in bijzondere uitvaarten, ceremonies en 
bijbehorende protocollen en heeft zijn kennis vergroot met Nima A, een Masterclass crisismanagement en 
vakgerichte opleidingen als communicatie en mediatraining.

Specialismen 
Kennis van  alle protocollen en etiquette rondom overlijden en bij uitvaarten
Crisismanagement in uitzonderlijke situaties
Spreken in het openbaar
Helicopterview, en daardoor goed in het geven van houvast en richting
Een groot inlevingsvermogen en daardoor sterk in het onderhouden van contacten met mensen uit alle lagen van 
de bevolking

Literatuur 
Auteur Protocol en etiquette rondom de uitvaart, ISBN 978 90 809036 0 9

Overige wetenswaardigheden 
Hans is niet de enige in de familie die werkzaam is in de uitvaartzorg. 
Ook zijn partner Maroesjcha en zijn dochter Kimberley zijn werkzaam 
als uitvaartverzorger bij Monuta. 


