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voor de gehele BRZO-keten
THEMA: Met de blik op de toekomst

De industrie aan het woord:
» Praktijkvoorbeelden van incidentenanalyses bij bedrijven
» Met sprekers van het i-SZW en de omgevingsdiensten
» Nieuwste RIVM-onderzoeken over corona en klimaatadaptatie en wat ze voor u betekenen



Datum
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Locatie
Van der Valk hotel Exclusief, Utrecht



Website
iir.nl/brzo
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Met de blik op de toekomst
Het afgelopen jaar was hectisch. Inspecties gingen online, afstand houden op de werkvloer
en thuiswerken. Het is tijd om bij elkaar te komen met de blik op de toekomst.
Tijdens het nationaal congres op 4 november 2021 kijken we naar 2022 en verder! Zo komt
u te weten waar de inspectiediensten de komende tijd op gaan letten, hoort u wat de
omgevingswet voor u gaat betekenen en leert u over diverse veiligheidsrisico’s (intern en
extern) die een grotere rol gaan spelen. Aan het einde van de dag weet u wat 2022 u gaat
brengen op gebied van BRZO.
Dit congres brengt alle partijen in de keten samen: overheden, inspectiediensten, BRZObedrijven, onderzoeks- en ingenieursbureaus en andere belanghebbenden. U wordt in één
dag bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op BRZO-gebied. Met praktijkervaringen van
bedrijven, vakgenoten en volop ruimte om te netwerken.

Na dit congres:
Is uw bedrijf beter voorbereid op de inspecties in 2022
Verbetert u uw veiligheid met het oog op weersextremen en klimaatverandering
Maakt u betere incidentenanalyses die voldoen aan de verwachtingen van de overheid
Weet u om te gaan met uw naaste stakeholders in het kader van aandachtsgebieden
Weet u wanneer u melding moet doen in het nieuwe kader van ongewone voorvallen in de
omgevingswet
» Heeft u kennis gemaakt met de nieuwe manier van meer risico- (en doel-) gericht
milieu- toezicht
»
»
»
»
»

Wie gaat u ontmoeten op het Nationaal Congres BRZO 2021?
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Wat zeggen de deelnemers?
“Door het samenbrengen van BRZO bedrijven en de inspectie/overheid
ontstaat een goede dynamiek gedurende de dag.”
Dhr. Oolbekkink, Managing Director, Kisuma Chemicals
“Interessant, nuttig en breed scala aan onderwerpen.”
Dhr. Hartog, HSEQ Teamleader, Peterson Offshore Group
“Zeer goed georganiseerd en ook zeer goed geleid gedurende de dag.
Goede sprekers en sterke en actuele onderwerpen.”
Dhr. Wiegerinck, Site Manager, Linde Gas Benelux

Adviesraad Nationaal Congres BRZO 2021
In ons streven naar de beste kwaliteit is het programma van het Nationaal Congres BRZO
samengesteld met een onafhankelijke deskundige adviesraad. Met BRZO-specialisten
van Air Liquide, SCJohnson, Avantium en Arcadis, en een Docent Industriële Veiligheid
bij de Haagse Hogeschool Den Haag.
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Event partner
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Programma
09:00

Welkomstwoord en opening door de dagvoorzitter Joost Hoebink
» Terugblik op 2020 en 2021 – twee vreemde jaren
» Blik op de toekomst: wat kunt u verwachten in 2022 en later?
» Korte toelichting van de dag

09:10
Inspectiethema’s van 2022
	
Joost Hoebink gaat in gesprek met Rosita Thé over de inspectiethema’s van 2022. Elk thema
wordt toegelicht. Ook wordt er voorbij 2022 gekeken.
Rosita Thé, directeur, DCMR Milieudienst Rijnmond

09:40
Chronische blootstelling van gevaarlijke stoffen
	
Een van de inspectiethema’s voor de komende tijd is de chronische blootstelling van
gevaarlijke stoffen. Het i-SZW vertelt u waar zij precies naar kijken binnen dit onderwerp en
wat zij willen zien tijdens inspecties.
Spreker wordt nader bekend gemaakt

10:00	Zin en onzin over PFAS houdende automatische blusschuim installaties en de transitie naar
fluorvrij (F3) blusschuim.
	
Michel de Boer bespreekt de kernpunten van de transitie naar fluorvrij schuim. Aan de hand
van enkele algemene casussen legt hij uit wat werkelijke knelpunten kunnen zijn en hoe
deze opgelost kunnen worden op een pragmatische wijze.
Michel de Boer, voorzitter, branchevereniging Federatie Veilig Nederland, sectie speciale
blusinstallaties en programmadirecteur, Saval

10:30

 Koffie- en theepauze

11:00
Milieu toezicht en self-assessment door bedrijven
	
De OMWB streeft naar meer risico (en doel-)gericht milieu-toezicht. De OMWB is van mening
dat dit samen met het bedrijfsleven moet plaats vinden. De focus ligt daarbij namelijk ook
op eigen verantwoordelijkheid en het zelf beoordelen van uw risicobeheersing. Er is een
methodiek ontwikkeld waarbij een self-assessment een rol speelt. In de presentatie worden
de ervaringen, aandachtspunten en ontwikkelingen geschetst.
Paul Meerman, Strategisch Adviseur, Omgevingsdienst Midden- en West Brabant
Anneke van Wieren, Preventie Adviseur, Air Liquide

11:45
Incidentenanalyse vanuit de overheid en het bedrijfsleven
	
Incidentenanalyse uitvoeren doet elk bedrijf na een incident op de werkvloer. Toch zien we
verschil tussen wat de overheid op papier wil zien en wat bedrijven opschrijven. Wat wil de
overheid nu precies in het rapport terugzien. Voortaan weet u hoe u de analyse het beste
kunt opschrijven.
	Tegelijkertijd kijken we ook naar het praktijkleven. Welke ongevallen zijn er recent geweest
en hoe is daarbij gehandeld? Diverse voorbeelden komen aan bod.
Arjan van Dijk, programmadirecteur, Safety Delta Nederland

12:30

 Lunchpauze

Break-out sessies

13:30

14:00

14:30

Opslag van gevaarlijke stoffen

De omgevingswet

PGS 15: hoe moet u omgaan met de
nieuwe versie?
In april 2020 is de herziende versie
PGS15 uitgekomen. Waar de reeks eerst
helder en simpel was, is de nieuwe
versie groot en onduidelijk. Dit is een
interactieve sessie waarbij de spreker
met verduidelijking komt en de ruimte
geeft voor vragen.
Spreker wordt nader bekend gemaakt

Aandachtsgebieden
In de omgevingswet wordt groepsrisico
omgezet naar aandachtsgebieden. Maar
deze gebieden zijn veel groter dan voorheen. Wat betekenen deze aandachtsgebieden voor uw bedrijf en waar moet
u straks voor het eerst rekening mee
houden?

UPD’s: Wat te verwachten
De komende 10 jaar leggen de veiligheidsregio’s veel nadruk op de uitgangspuntendocumenten. Wat gaan ze van
u vragen, wat willen ze bereiken en op
welk termijn kunt u het verwachten?

Veiligheidsstudies
Leer hoe u uw veiligheidsstudies kunt
verbeteren.

Spreker wordt nader bekend gemaakt

Petra Muis, Senior Brzo consultant & EHS
management, Royal Haskoning DHV

ATEX & mobiele apparatuur
Vanaf 2022 ligt er extra focus op het
gebruik van apparatuur met de juiste
certificering.

Vergunningsproces
Met de omgevingswet veranderen ook
het aanvraagtraject van vergunningen.
Waar zitten de verschillen en waar moet
u rekening mee houden?
Spreker wordt nader bekend gemaakt

Gerdian Jansen, Managing Partner, EFPC

Spreker wordt nader bekend gemaakt

15:00

 Koffie- en theepauze

15:15
Klimaatuitdagingen en nieuwe risico’s voor Brzo bedrijven
	Klimaatverandering is meer dan alleen maar overstromingsrisico’s. Denk aan droogte of
piekbuien die steeds heftiger zijn en met meer regelmaat voordoen. Hoever moet u gaan
met uw maatregelen? Zijn de risico’s al kwantificeerbaar en kunt u de risico’s wegen volgens
uw eigen risicobeleid? Welke verplichtingen en verantwoordelijkheid heeft u als bedrijf?
In deze sessie krijgt u antwoord op deze vragen en hoort u welke producten er bestaan en
eraan komen.
Harold Pijnenburg, Eigenaar, Econos

15:45
De impact van corona en de gevolgen
	
BRZO-inspecties die online verliepen. Personeel dat afstand moest houden op de werkvloer.
Thuiswerken. Corona heeft duidelijk impact gehad op de werkprocessen. Het RIVM heeft
grondig onderzoek gedaan naar wat dit heeft betekent voor de gebiedsveiligheid. Wat waren daarvan de gevolgen? Maar ook: zijn er dingen die u kunt aanhouden voor de toekomst?
Spreker wordt nader bekend gemaakt

16:10
Mensen en veiligheid
	
Zolang er mensen op de werkvloer zijn, worden er fouten gemaakt. Tegelijkertijd gaan veel
aspecten wel goed. Centraal staat de vraag wanneer het functioneren van medewerkers
goed genoeg is. Want ook goed kan vaak nog beter. Organisaties moeten zelf deze grens
bepalen. Ook wordt gekeken naar diverse aspecten die het functioneren bepalen.
Jos Villevoye, Docent Industriële Veiligheid, Haagse Hogeschool Den Haag (+ 2 IVK studenten)

16:30

 Afsluiting en netwerkborrel
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Algemene informatie

Contact

Reguliere ticket

€ 999,-

Reguliere Vroegboekticket

€ 799*

BRZO-bedrijven

€ 549**

Overheden

gratis***

Aanmelden of vragen?
Neem contact op met onze
adviseur Jeremy Stevens.
020 - 580 5455 | j.stevens@iir.nl
Spreker of partner worden?
Wilt u zich profileren, spreken of
partner worden? Neem contact op
voor een persoonlijk advies.
Sander van Kaam
06 - 181 72 575 | s.van.kaam@iir.nl

Prijzen zijn per persoon, excl. btw.
* Vroegboektickets zijn beschikbaar tot 30 september 2021
** Dit ticket is alleen geldig voor werknemers van BRZO-bedrijven
*** Dit ticket is alleen geldig voor werknemers van overheidsinstanties

3 eenvoudige manieren om u in te schrijven



Website
iir.nl/brzo



E-mail
aanmelding@iir.nl



Telefoon
020 - 580 54 00

Over IIR
IIR biedt als kennis- en netwerkorganisatie al ruim 30 jaar de meest actuele vakinhoudelijke kennis voor
professionals. Onze programma’s komen onafhankelijk en door eigen marktonderzoek tot stand – los van
commerciële belangengroepen. Wat ze gemeen hebben: inhoudelijke diepgang, praktijkgerichte oplossingen en
interactiviteit. Dé basis voor nieuwe oplossingen en (persoonlijke) ontwikkelingen in uw organisatie. Bekijk het
volledige aanbod op www.iir.nl.
Algemene voorwaarden
Op alle aanbiedingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de K.v.K te Amsterdam, onder
nummer 64458482. De algemene voorwaarden zijn te downloaden
op onze website. www.iir.nl/algemene_voorwaarden en worden op
verzoek kosteloos toegezonden.



Datum
4 november 2021



CEDEO-gecertificeerd
CEDEO is een onafhankelijke keuringsinstantie die de kwaliteit van human
resources dienstverleners meet en waarborgt. Recentelijk heeft CEDEO een
marktonderzoek uitgevoerd onder de klanten van IIR. Ruim 90% van de
respondenten van het onderzoek was tevreden of zeer tevreden over de
trainingen van IIR.
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