
Persoonlijk

Mijn passies liggen – naast veiligheid – bij mijn grootste 

hobby’s koken en bakken. Verder kan ik enorm genieten van 

de natuur en van dieren in alle soorten en maten. Ik probeer 

daarom zoveel mogelijk mijn steentje bij te dragen aan 

een betere wereld en een leefbare toekomst voor mens en 

milieu. Ook ben ik graag op creatief vlak bezig met allerlei 

verschillende soorten materialen, stijlen en objecten.

Opleiding

Ik heb Integrale Veiligheidskunde gestudeerd aan de Haagse 

Hogeschool, aangevuld met de minor Milieu & Veiligheid. Mijn 

interesses liggen bij psychologie, criminologie en sociologie. 

Carrière

Tijdens mijn duale studie heb ik vier dagen in de week als 

algemeen beleidsmedewerker op de vakgebieden risico-

inventarisatie en -analyse en multidisciplinair opleiden, trainen 

en oefenen gewerkt. Na mijn opleiding ben ik onder andere 

werkzaam geweest als projectmedewerker en als QHSE & 

Logistics medewerker. Momenteel houd ik mij samen met 

mijn vader bezig met alle facetten van de bedrijfsvoering 

van ProFhire. Ik heb recent ook de opleiding kwaliteits- en 

procesmanagement afgerond, dus ik houd mij vooral bezig 

met het verbeteren van de kwaliteit in onze diensten en 

bedrijfsvoering. 

Bewust veilig werken…

… draait vooral om de intentie die men heeft bij het vertonen 

van bepaald gedrag. Helaas zijn er nog steeds bedrijven 

die veilig werken en het behalen van hun bhv-certificaat 

zien als een noodzakelijk kwaad. Ik geloof er juist in dat het 

belangrijk is om bewustwording te creëren en om cursisten 

bewust te maken van de risico’s en de gevolgen ervan. Je kunt 

alleen écht bewust veilig werken als je dit doet vanuit een 

overtuiging die niet (alleen) voortkomt vanuit een verplichting 

of het naleven van regels, maar vanuit de oprechte wil om 

veiligheid voor jezelf en je medewerkers zo goed mogelijk te 

organiseren.

Bewust veilig werken in de praktijk

Buiten dat wij het NIBHV keurmerk hebben en bijna alle 

veiligheidsmiddelen tot onze beschikking hebben, zijn we 

recent bezig geweest met bewust veilig werken in het kader 

van de nieuwe privacywetgeving. Ook het nauwkeurig 

omgaan met data, bedrijfsgegevens en gegevens van 

klanten en cursisten behoort wat mij betreft hiertoe. 

Beroepsdeformatie heeft er bovendien voor gezorgd dat 

ik altijd en overal bewust veilig ben. Zo heb ik bijvoorbeeld 

meteen de dichtstbijzijnde nooduitgang en vluchtroutes in het 

vizier.

Grootste succes

Het is niet eenvoudig om als 15-jarig meisje een hbo-studie 

te volgen en serieus te worden genomen, zeker niet in de 

mannenwereld van veiligheid en de brandweer. Ik vind het 

dan ook best een succes dat ik mij desondanks inmiddels heb 

weten te profileren als veiligheidsprofessional. 

Trends

Digitalisering treft de hele samenleving. Ook wij zijn 

bijvoorbeeld bezig met het ontwikkelen van e-learning. Ik vind 

het wel belangrijk dat we dit soort middelen inzetten waar ze 

ook iets bijdragen; niet alles wat nieuw en spannend is, is per 

se bevorderlijk. Ook is en blijft het een trend dat de overheid 

steeds minder regelt, waardoor zelfredzaamheid steeds 

belangrijker wordt. Mede daarom is de bewustwording dat 

een incident iedereen kan overkomen zo belangrijk. Tenslotte 

ben ik heel blij dat maatschappelijk verantwoord ondernemen 

(MVO) en onze groene voetafdruk ook binnen ons vakgebied 

steeds belangrijker worden.

Over vijf jaar…

… hoop ik samen met mijn vader terug te kunnen kijken op een 

exponentiële groei van ons bedrijf. Niet zo zeer in kwantiteit, 

maar zeker wel op het gebied van het ontzorgen van onze 

klanten en het optimaliseren van onze bedrijfsprocessen en 

onze dienstverlening. Ik wil graag meegroeien met het bedrijf, 

om uiteindelijk het voortbestaan ervan te kunnen garanderen 

wanneer mijn vader met pensioen gaat.  //

Esmee van Gelder
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In deze rubriek komen professionals aan het woord over hun 

opleiding, carrière, vakgebied en ambities. Ook meewerken aan 

deze rubriek? Meld je dan aan via: info@nibhv.nl, o.v.v. Young 

Professional en laat in je e-mail weten waarmee jij organisaties 

op het gebied van bewust veilig werken kunt inspireren.
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