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Ergert u zich wel eens over de soms “gescheiden werelden” preventie en repressie? 

Voelde u, als “ingenieur, chemicus, fysicus” betrokken bij technische innovaties, daarom een rem om 

uw project te optimaliseren? En zou het liefst dezelfde taal willen spreken? 

Een positief voorbeeld is er in de regio Rotterdam/Europoort enz. waar het bedrijfsleven/gezamenlijke 

brandweer en DCMR preventief en repressief intensief samenwerken met behoud van ieders eigen 
verantwoording. 

Niet verwonderlijk, immers de regelgeving, in relatie met maatschappelijk verantwoord 
risicobeheer, loopt altijd achter bij de technische ontwikkeling. Daarom organiseert de KIVI Afdeling 

RisicoBeheer en Techniek op 28 januari 2016 een symposium over het onderwerp Preventie en 
Repressie als een Risicobeheersysteem. 

 
De opzet van het KIVI RBT symposium in samenwerking met de GB en IFE Nederland is: 

 

Vanaf 15:00 uur Inloop in de GB kazerne te Rozenburg met rondleiding en korte wandeling naar de 
symposiumlocatie 

 
16:00 uur Welkom door de voorzitter RBT en overdracht naar de dagvoorzitter 

16:15 uur Wat en hoe van de Gezamenlijke Brandweer (Directeur GB: Jan Waals) 

16:30 uur Balanceren tussen bedrijfs- en overheidsrepressie (ing. Guido van den Broek Humphrey) 
  

17:00 uur Hoe lukt het “solitaire” (risico)bedrijven te komen tot een optimale preventieve en 

repressieve samenwerking gebruik makend van elkaars (innovatieve) kennis en mogelijkheden? 
(Interviewsessie) 

17:30 uur Netwerken en broodjes 

18:30 uur Wat is de rol van de ingenieur/ontwikkelaar om vanaf de start van een innovatief project te 
communiceren over onduidelijkheden met bestaande preventieve en/of repressieve richtlijnen? (ir. 

Ynso Suurenbroek) 

19:00 uur Forumdiscussie inleiders onderling en met de toehoorders 

20:00 uur Slotconclusie door de voorzitter en sluiting 

20:10 - 21:00 uur Napraten en netwerken met hapje, (fris)drankje en koffie of thee 
 

http://www.kivi.nl/rbt
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Voorafgaand aan het symposium zijn er van 14.00 tot 15.30 uur parallelle bijeenkomsten 

van de drie KIVI RBT werkgroepen: *) 

A&O Analyse en Ontwikkeling 
P&I Praktijk en Implementatie  

C&I Communicatie en Informatie 
De programma’s van de RBT werkgroep sessies worden nog bekend gemaakt.  

 
*)  De ontvangst van de leden van KIVI-RBT is vanaf 13:00 uur waarna de RBT jaarvergadering 

aanvangt om 13:30 uur. Bij uw aanmelding kunt u aangeven of u aan de jaarvergadering en/of een 

van de werkgroepvergaderingen wilt deelnemen. 

Kosten  
Leden van RBT gratis, overige KIVI- en IFE-leden € 15,- (KIVI leden wordt aangeraden zich aan te 

melden als lid RBT), anderen € 50,- 

 
Aanmelden en informatie 

Aanmelden via de website https://www.kivi.nl/afdelingen/risicobeheer-en-
techniek/activiteiten/activiteit/preventie-en-repressie-als-risicobeheer 

Voor nadere informatie: www.kivi.nl/rbt 
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