Ellie Lust is dagvoorzitter en leidt de paneldiscussie
met de workshopleiders.
Thema is “Wat is de impact van recente
maatschappelijke ontwikkelingen op de wijze waarop
organisaties omgaan met veiligheid?”

19 juni 2019

Als politiemedewerker/-woordvoerder
heeft Ellie Lust aan den lijve ondervonden wat er de
afgelopen jaren is veranderd.

Programma:
12.00 uur
12.45 uur
13.30 – 14.15 uur

Ontvangst en lunch
Start plenaire sessie met Ellie Lust
Workshopronde (voor inhoud workshops zie

14.30 – 15.15 uur
15.15 – 15.45 uur
15.45 – 16.30 uur
16.30 uur
17.00 uur

Workshopronde
Pauze
Workshopronde
Afsluiting
Afsluitend hapje en drankje

Ellie staat gedurende de middag garant voor
‘etherdiscipline’.

Kosten en inschrijving:
De kosten bedragen € 160,= per deelnemer (excl. BTW).
Dit is inclusief een lunch.
Het event Veiligheid & Innovatie vindt plaats op de KNVB Campus,
Woudenbergseweg 56 in Zeist.
Inschrijven kan via www.veiligheidspiramide.nl/online-aanmelden
Iedere deelnemer kan zich ter plekke inschrijven voor deelname aan 3 workshops.

onder)

Workshop keuze 1
Incidenten en Social Media
Een crisis in het 2.0 tijdperk is niet meer
een crisis binnen vier muren. De crisis
speelt zich af in de openbaarheid en social
media speelt een grote rol daar in. Hoe ga
je nu om met de aandacht in de social
media?
Is het alleen maar lastig of kun je het ook
gebruiken en hoe dan?
In deze workshop wordt ingegaan op de
kansen en valkuilen van social media, over
het wel of niet reageren, over het luisteren
en zenden met social media.
De deelnemers aan deze workshop krijgen
voorbeelden, tips en gaan met een korte
casus aan de slag.

Keesjan Steverink (VR) is
senior trainer / adviseur
crisiscommunicatie en
crisismanagement. Hij heeft
veel ervaring in het
monitoren van het beeld in
de social media in
crisissituaties en bij
dreigende risico's en het
adviseren van
organisatiesnaar aanleiding
van dit beeld.

Workshop keuze 2
Omgaan met nieuwe risico’s en
bedreigingen
Ontwikkelingen in de samenleving brengen
nieuwe uitdagingen met zich mee.
Technologische ontwikkelingen bieden
nieuwe mogelijkheden, maar ook risico’s.
De ontwikkeling van risico’s en dreigingen
wordt regelmatig in kaart gebracht, zowel
wereldwijd als op nationaal niveau (zoals
bijvoorbeeld voor het onderwijs). Maar wat
betekenen deze ontwikkelingen van risico’s
voor u en uw organisatie?
In een interactieve workshop vertalen we de
ontwikkelingen naar uw situatie en
verkennen we hoe u zich op deze risico’s
kunt voorbereiden, waarbij we gebruik
maken van elkaars ervaringen en ideeën.

Nico Kaptein (Maruda) was
van 2012 tot 2019 bij het COT
(Instituut voor Veiligheids- en
Crisismanagement) manager
onderzoek en advies. Hij was
als inhoudsdeskundige
verantwoordelijk voor
opdrachten op het gebied van
veiligheids- en crisismanagement in zorg, overheid,
onderwijs en bedrijfsleven.

Workshop keuze 3
Hoe betrek je collega’s bij veiligheid

Workshop keuze 4
Innovaties in BNO en
risico gestuurde brandveiligheid

Het credo van Veiligheidspiramide is
"Iedereen doet mee". Omdat we ervan
overtuigd zijn dat als iedereen weet wat hem/
haar te doen staat in geval van een
calamiteit, veelal voorkomen kan worden dat
het verder uit de hand loopt.

We gaan in op diverse ontwikkelingen in de
branche en de weerslag die ze hebben op de
dagelijkse praktijk van de deelnemers. Alleen
voldoen aan (bouw)wetgeving is voor veel
bedrijven niet voldoende om een
brandveilige omgeving te creëren.

Bas is zelf gered door reanimatie en wil meer
redders in Nederland. Hoe betrek je collega's
bij veiligheid binnen je organisatie? Waarbij
iedereen zich verantwoordelijk voelt voor
veiligheid? Welke methoden en tools zijn er
en hoe pas je die toe?

Vaak is een risico-gestuurde visie op brandveiligheid wenselijk of zelfs nodig. Met deze
visie kan richting worden gegeven aan de
uitvoering van het veiligheidsbeleid om
uiteenlopende risico's op brandgevaarlijke
situaties in hun onderlinge samenhang te
verkleinen.

We wisselen kennis uit, gaan aan de slag
met praktische voorbeelden en maken een
actieplan voor in de eigen organisatie.

Bas Westerweel (Knyfe) maakt
20 jaar achtereen een tocht
door omroepland. Na zijn
reanimatie in 2017 trekker van
“Hart voor Iedereen”, een actie
om meer mensen te leren
reanimeren. Wil graag meer
redders in ons land.
Geeft organisaties een nieuw
hart, leert ze anders kijken. Is
bedenker van het onbedachte.

We gaan aan de slag met een nieuw
instrument om de huidige situatie en effecten
van maatregelen door te rekenen.
Peter Schut (Octaaf Advies)
is expert op het gebied van
integrale (brand)veiligheid,
risicomanagement en
bedrijfscontinuïteit.
Uitvoerder van overstijgende
projecten met diverse
Ministeries. Eén van de
opstellers van de NEN
8112-2017 en voorzitter
College van Deskundigen
Brand en BHV bij KIWA

