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Persoonlijke gegevens                                                                                   
 
Naam   drs. Louisa Francisca van der Klei (roepnaam: Lizza)  
Adres   Beukenweg 6 
Woonplaats  8266 AE  Kampen 
Telefoonnummer 06-51278964   
Geboortedatum, plaats 8-9-1968, Schiedam  
Geslacht   Vrouw  
Burgerlijke staat  Gehuwd – twee dochters 
 
Opleidingen 
Universiteit  Bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit te Leiden (afgerond 1994) 
   Specialisatie: Juridische variant Binnenland Bestuur 
Buitenland Universiteit van Konstanz, Duitsland, Bestuurskunde (1991- 1992) 

Universiteit van Cambridge, Engeland, summercourse (1993) 
Middelbare school VWO Johannes Calvijn-Lyceum, Kampen (diploma 1988) 
 
Relevante werkervaring 
 
Plan-B Crisismanagement te Kampen (maart 2012 - heden) 
Zelfstandig bestuurskundig adviseur op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding. Opdrachten o.a: 
 Landelijk multidisciplinair project, Instituut Fysieke Veiligheid (IFV): projectmanager, auteur en adviseur voor 

het deelproject ‘Water en Evacuatie’ binnen de Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio’s (jan 2016 - 
maart 2017).  

 Bestuurlijke advisering voor Samenwerkingsregeling ongevallenbestrijding IJsselmeergebied (SAMIJ): 
ontwikkelen brochure voor bestuurders in kader waterhulpverlening en jaarverslag 2015 (jan/febr 2016). 

 Interim Adviseur Bestuurszaken gemeente Eemsmond (juli-sept 2015). 
 Advisering in het kader van de ontwikkeling van de crisisbeheersingsorganisatie van Rijkswaterstaat Oost-

Nederland (RWS ON). Aspecten o.a.: literatuuronderzoek, interviews bij interne en externe crisispartners,  
netwerken hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet en hoofdwatersysteem (nov 2014 – mei 2015). 

 Bestuurskundig adviseur binnen project “Handreiking integrale planvorming buitengewone omstandigheden 
(IPBO)”, voor het Netwerk acute zorg Brabant en Traumacentrum Zuidwest Nederland (aug 2014 – jan 2015). 

 Interim Beleidsadviseur Crisisbeheersing en Rampenbestrijding gemeente Nijkerk, inclusief evaluatie  
bovenregionale grote brand, Plan van aanpak op basis van evaluatierapport, Projectleider integrale 
implementatie Regionaal Crisisplan crisisbeheersingsorganisatie binnen gemeente (mei 2012 - juli 2014). 

 Diverse advisering en workshops, o.a. voor een adviesbureau (t.b.v. een grote overstromingsoefening 
Hoogheemraadschap Delfland), voor de gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel t.b.v. samenwerking 
binnen het Regionaal Crisisplan Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) en voor 
Omgevingsdienst De Vallei in het kader van omgevingszorg (2014). 

 Evalueren van het samenwerkingsverband Coördinatie Rampenbestrijding Waddenzee. Betrokken partijen zijn 
o.a. de Veiligheidsregio N-HN, de (coördinerende) Veiligheidsregio Fryslân, Veiligheidsregio Groningen, de 
Nationale Politie, de Kustwacht, Rijkswaterstaat, de KNRM en de Landelijke Eenheid politie inclusief 
samenwerking met Duitsland (juni - dec 2013).  

 
Waterschap Zuiderzeeland te Lelystad (september 2007 – 1 februari 2012) 
Beleidsadviseur en coördinator crisisbeheersing  
 Adviseren van de dijkgraaf en secretarisdirecteur in het veiligheidsbestuur respectievelijk de veiligheidsdirectie 

van Veiligheidsregio Flevoland. 
 Opstellen van beleid voor Dijkgraaf en Heemraden en Algemene Bestuursvergadering. 
 Lid Waterschapsbeleidsteam (Staf) tijdens calamiteiten en crises. 
 Voorzitter van de werkgroep en secretaris van de stuurgroep calamiteitenzorg, o.a. met afstemming in 

multidisciplinair verband (gemeenten, politie, brandweer, GHOR, provincie, UvW, RWS, ministeries). 
 Inrichten en samenstellen van de crisisorganisatie, een belangrijk deel hiervan omvat verandermanagement 
 Projectleider Taskforce Management Overstromingen t.b.v. een grote landelijke oefening in 2008.  
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Ervaringen o.a. managen van dit landelijke en multidisciplinaire project; coördinatie tijdens de landelijke 
oefening; begeleiden van evaluatie en opzetten (multidisciplinair) verbetertraject. 

 Lid van de Landelijke adviesgroep crisisbeheersing van de Unie van waterschappen. Ontwikkeling toekomstig 
landelijk beleid voor alle waterschappen en advisering aan de dijkgraaf en de secretarisdirecteur. 

 Vertegenwoordiger/Coördinator van acht deelnemende waterschappen aan de SAMIJ, een 
samenwerkingsverband in het IJsselmeergebied. Bestuurlijk afstemming met de dijkgraaf. 

 
Gemeente Noordoostpolder te Emmeloord (oktober 2006 - mei 2007) 
Beleidsmedewerker Fysieke veiligheid en rampenbestrijding c.q. coördinator Rampenbestrijding 
 Verantwoordelijk voor ontwikkeling van een veiligheidsbeleidcyclus voor de ontwikkeling van de 

crisisorganisatie in gemeente. Adviseur van de burgemeester bij calamiteiten. 
 Betrokken bij de ontwikkeling van de Veiligheidsregio Flevoland. 
 Coördinatie en voorbereiding van bezoek koningspaar Jordanië aan Nederland. 
 Inzet tijdens calamiteiten (o.a. GRIP 3). 
 
Regio IJssel-Vecht (nu: Veiligheidsregio IJsselland) te Zwolle (mei 2000 – september 2006) 
A) Programmabureau Crisisbeheersing, Beleidsmedewerker crisisbeheersing en rampenbestrijding 
 Secretaris van de regiegroep van Regio IJssel-Vecht. Intensieve samenwerking met directie Veiligheidsregio 

IJsselland (in oprichting) en bestuurlijke en ambtelijke top van gemeenten en de Regiopolitie IJsselland. 
 Stimuleren, initiëren en ondersteunen van de multidisciplinaire samenwerking op het gebied van 

crisisbeheersing tussen de politie, gemeenten, brandweer en GHOR. 
 Het voorbereiden van projecten en deelnemen aan projecten en operationeel optreden. 
B) Servicepunt milieuhandhaving IJsselland, Programmamanager van het servicepunt   
 
Ministerie van Justitie (mei 1994 – mei 2000) 
 Gerechtelijke diensten Arrondissement Zwolle, gerechtssecretaris en griffier. 
 Immigratie- en Naturalisatiedienst Den Haag en Hoofddorp, juridisch medewerker. 
 
Relevante cursussen 
 Presentatietraining (2013) 
 Cursus multidisciplinair Oefenleider en training waterhulpverlening (2011)  
 Ontwikkeltraject Procesmanager Oefenen, ontwikkeld en uitgevoerd door het Ministerie van Binnenlandse 

Zaken & Koninkrijksrelaties (2010) 
 Training Crisiscompetenties voor professionals, Nederlands instituut voor internationale betrekkingen 

Clingendael (2010) 
 Zesdaagse cursus Crisisbeheersing, Nederlands instituut voor internationale betrekkingen Clingendael (2009) 
 Diverse interne trainingen (Waterschap Zuiderzeeland) in het kader van de TaskForce Management 

Overstromingen (TMO, 2008), landelijke oefening i.h.k.v. crisisbeheersing 
 Driedaagse training open onderhandelen, Frits Philips Jr. & partners BV (2008) 
 Helder en strategisch adviseren (2006) 
 Diverse trajecten coach the coach en begeleiden van groepen  
 
Nevenactiviteiten 
 Fractievolger VVD Waterschap Drents Overijsselse Delta (jan 2016 - heden) 
 Algemeen Bestuurslid Waterschap Groot Salland, Zwolle (maart 2015 - jan 2016 i.v.m. fusie waterschappen) 
 Fractievoorzitter VVD Waterschap Groot Salland tijdens fusietraject, Zwolle (mei 2015 - jan 2016) 
 Bestuurslid en secretaris van de hockeyclub Kampen (2011-2013)  
 
Eigenschappen:  Analytisch, loyaal, initiatiefrijk, coach, resultaatgericht, sensitief, adviseur, ondernemend, 
onderhandelaar, creatief, procesmanager. 
 
Referenties: Te vinden onder http://plan-bcrisismanagement.nl/netwerk/#referenties. Verder op verzoek. 

http://plan-bcrisismanagement.nl/netwerk/#referenties.

