
VEILIGHEIDSKUNDIG SYMPOSIUM   
‘LEIDERSCHAP IN DE INDUSTRIE’
–

Het programma voor het Veiligheidskundig Symposium is bekend! 
Het thema is Leiderschap in de Industrie. 
Lees verder en schrijf u vandaag in!

Uw thema op het symposium?  
Vul de vragenlijst in en bepaal het onderwerp van de parallelsessie. 

Als veiligheidskundige bevindt u zich dagelijks in het spanningsveld tussen enerzijds het 
nemen van risico’s om snel, goed en goedkoop te produceren en anderzijds de zorg voor veilige 
werkomstandigheden. Daarbij ervaren de medewerkers veiligheidsmaatregelen vaak als vertragend 
en lastig en willen ze door met hun werk. Als Veiligheidskundige merkt u dat de realisatie 
onvoldoende veilig plaats vindt en ziet u dat het anders moet.    

Hoe pakt u die leiderschapsrol op? Hoe zorgt u dat uw organisatie veilig werkt en op tijd levert?  
En hoe waarschuwt u de betrokken leidinggevenden voor het risico van ‘Dood door schuld’.

Ja, ik ben erbij!

–

Programma & vragenlijst

Leiderschap in de Industrie, een actueel thema voor u en uw collega’s. 
Daar horen topsprekers uit de branche bij!

• Peter Booster – Corporate Advisor Occupational Safety bij NS groep.
• Ed Luijtjes – Programmamanager Veiligheid bij ProRail.

En drie inspirerende parallelsessies
• Tebodin game door Harry Snel – Manager Safety & Risk management bij Tebodin.
•  Het onderwerp dat het meeste voorkomt in de vragenlijst, wordt het onderwerp van deze 

parallelsessie.
• Robert Bezemer – Projectmanager Safety bij TNO.

Verder presenteren we de resultaten uit de vragenlijst in de plenaire sessie en sluiten we de dag  
af met een interactieve sessie aan de hand van de stellingen. 

Vul de vragenlijst in en bepaal de inhoud van de parallelsessie.

Wegens beveiligingsinstellingen kan de toegang tot de vragenlijst geblokkeerd worden.  
Bij u thuis werkt de link altijd. 

UITNODIGING   24 november 2015

Enquête
Tijdens het symposium stellen we deze thema’s centraal en bieden we discussies en parallelsessies 
hierover aan. Om uw praktijkvragen mee te nemen, vragen wij u onze enquête in te vullen.  
We sturen u de gegevens voor de enquête eind augustus.

Inschrijven
Bent u erbij?

Schrijf u snel in via www.evenement-veiligheidskunde.nl en zorg dat u bij  
hét Veiligheidskundig Symposium 2015 bent!
Heeft u vragen, neem contact op met Harry Snel (06 52 76 99 22 of h.snel@tebodin.com)

Praktische informatie
Datum:   24 november 2015 
Tijd:    van 13:00 tot 20:00 uur 
Locatie:   Het Oude Magazijn Amersfoort 
Investering:  e 149,- excl. BTW (met gebruik van de kortingscode) 

Wie zien u graag bij hét Veiligheidskundig Symposium 2015. 


