Programma CTGG Voorlichtingsdag *
25 november 2016
09.30 uur

Inloop

10.00 uur

Opening
Pieter G. Wildschut, Voorzitter CTGG

10.10 uur

Incidentenonderzoek door de Onderzoeksraad voor Veiligheid
Albert Sloetjes, Onderzoeksraad voor Veiligheid
De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) heeft als taak voorvallen met een
ongelukkige afloop en voorvallen die een dergelijke afloop hadden kunnen
hebben te onderzoeken. Er worden daarbij aanbevelingen gedaan tot
maatregelen die de veiligheid kunnen vergroten. Het vervoer van gevaarlijke
stoffen heeft daarbij de aandacht en potentieel gezien kan iedere onderneming te
maken krijgen met de Onderzoeksraad. Hoe gaat de Onderzoeksraad dan te
werk? En wat kunt u dan verwachten?

10.45 uur

Wijzigingen in de vervoersvoorschriften: het ADR/ADN/IMDG
Pascal Smetsers (EVO), Michael Zevenbergen (CBRB), Rob van Uffelen
(IMO Advies)
Elke 2 jaar worden er wijzigingen doorgevoerd in de vervoersvoorschriften voor
het vervoer van gevaarlijke stoffen. Door drie experts wordt u in vogelvlucht
meegenomen in de belangrijkste wijzigingen voor het vervoer over de weg,
binnenvaart en zee. Voor belangstellenden is er per modaliteit een hand-out van
deze wijzigingen beschikbaar.

11.30 uur

Koffiepauze

11.55 uur

Risico’s rondom boord-boordverladingen
Erwin Tijssen (BLN), Renate Westendorf (HbR)
Het havenbedrijf Rotterdam heeft boord-boordverlading tussen schepen
geïdentificeerd als een risicovolle activiteit in het havengebied. Gezamenlijk met
bedrijven uit de regio wordt er gewerkt aan oplossingen om de risico’s te
verkleinen.

12.25 uur

Discussie over veiligheid
Discussie met de zaal aan de hand van stellingen onder leiding van Henk
Bril (Sabic)

12.45 uur

Lunch

13.45 uur

Een ontspannend moment; act tijdens de spijsvertering

14.10 uur

Is het gedrag van management cruciaal voor veiligheid?
Jelle de Vries, Assistant Professor of Logistics VU Amsterdam
Wie graag risico’s neemt, moet rekening houden met onveiligheid, schade en
corrigeren achteraf. Jelle de Vries promoveerde op een breed uitgevoerd
onderzoek naar de invloed van het gedrag van leidinggevenden en operators in
logistieke processen. Zijn veiligheidsbewuste medewerkers ook productiever? En
wat is de rol van het management in veiligheid op de werkvloer?

14.50 uur

Uitkomsten enquête over de Veiligheidsadviseur
Wim van Dongen (VVA), Louise Wagenaar (Sdu)
De VVA en Sdu hebben dit najaar een enquête uitgevoerd onder
veiligheidsadviseurs: hoe ervaart de veiligheidsadviseur zijn/haar vakgebied,
knelpunten en successen? Er wordt gereflecteerd op de uitkomsten. De
resultaten zijn ook te lezen in het CTGG-nummer van Gevaalijke Lading, dat op
de CTGG-dag aan de deelnemers uitgereikt wordt.

15.10 uur

Lering trekken uit incidenten
Wim van de Coevering, Inspectie Leefomgeving en Transport
Bij een incident met gevaarlijke stoffen dient u een melding te doen bij de
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Maar wat gebeurt er met die
melding? En welke lering wordt daaruit getrokken? De ILT geeft ons inzicht in
incidenten van de afgelopen tijd en wat de hoofdoorzaken en
beheersmaatregelen zijn.

15.45 uur

Afsluiting en netwerkborrel

* Nog onder voorbehoud van wijzigingen

Belangrijke aanmeldgegevens
Datum
Locatie
Tijdstip
Prijs

Vrijdag 25 november 2016
HAL4, Watertorenweg 200, 3063 HA Rotterdam
10.00 – 16.30 uur
€ 199,50

Routebeschrijving
Adres
HAL4.1
Watertorenweg 200
3063 HA Rotterdam

Routebeschrijving openbaar vervoer
HAL4 is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Tramlijn 21 en 24 rijden vanaf
Rotterdam CS richting de Esch. De naam van de halte voor HAL4 is Lage Filterweg.
Voor actuele reisinformatie met het openbaar vervoer naar HAL4 kunt u kijken
op www.9292ov.nl

