onderwerpen Masterclass
Aanmelden voor de masterclass

Bedrijfsmatige kijk op veiligheid - Iwan Mahadew
De klap van de financiële en economische crisis van de afgelopen jaren staat nog
vers in ons geheugen. Nederland zal de achterstand ook met een economische groei
niet inhalen. Bedrijven en instellingen zijn op de hoogte van dit gegeven en geven
aan in hun beleid steeds meer rekening te houden met blijvende efficiency – en
effectiviteitsdoelstellingen via continuous proces improvement. Ook het aspect van
veiligheid wordt niet ontzien. In deze masterclass ”Bedrijfsmatige kijk op veiligheid“
gaan wij in op enkele facetten van het bedrijfsmatig organiseren van de veiligheid.
Hoe kunnen wij de veiligheid zodanig organiseren, dat een bedrijfsmatige benadering
mogelijk wordt, zonder afbreuk te doen aan kwaliteitseisen?

Tot 20 maart 2020 kunt u zich aanmelden voor de Masterclass Bedrijfshulpverlening
in het Van der Valk Hotel Den Haag - Nootdorp
Voor eventuele vragen kan contact worden gemaakt met de heer D.Westgeest tel. 070-31 77 822

Welke instrumenten kunnen wij inzetten? Met de aangereikte instrumenten bieden
wij handvatten aan beleidsmakers en anderen, die verantwoordelijk zijn voor het
bedrijfsmatig aspect van veiligheid.

1

Stuur een e-mail naar: masterclass@fire-control.nl

2

U krijgt een bevestigings e-mail met alle informatie

Veranderingen wet / regelgeving - Leo de Niet

masterclass
Bedrijfsmatige kijk op veiligheid

Wij zien u graag op woensdag 25 maart 2020 in het
Van der Valk Hotel Den Haag - Nootdorp

Van Bouwbesluit naar het Besluit Bouwwerken Leefomgeving en de
nieuwe kijk op risicobeheersing.

E-mail: masterclass@fire-control.nl

Crisismanagement - Jasper en Paul Weyling
Een calamiteit in een organisatie, groot of klein, kan een enorme impact hebben op de
organisatie. Niet alleen in de directe bedrijfsvoering van een organisatie maar nadrukkelijk
ook op de beeldvorming in de media. Een crisisteam heeft hiermee een belangrijke
functie, niet alleen op het moment van de calamiteit maar vooral met betrekking tot de
bedrijfscontinuïteit van de organisatie.
In korte tijd laten we de deelnemers kennis maken met de belangrijke, en vaak onderschatte,
rol van een crisisteam. Hoe moet een dergelijk team functioneren, welke rollen zijn er, hoe
vorm je een beeld en neem je besluiten onder hoge druk en hoe ga je om met de (social)
media.

FIRE CONTROL BRANDBEVEILIGING UW SPECIALIST IN BRANDVEILIHEID.

BHV en EHBO opleidingen

Ontwikkelingen in risicogestuurde brandveiligheid en de inrichting van de
bedrijfsnoodorganisatie. - Peter Schut

Ontruimingsplannen

Nood- en vluchtwegverlichting

De masterclass over de ontwikkelingen binnen het aandachtsgebied van de
risicogestuurde brandveiligheid en de inrichting van de bedrijfsnoodorganisatie
zal worden ingezoomd op zaken als de NEN8112 en het programma “De Zorg
Brandveilig”. Hierbij zullen niet alleen voor de zorg, maar voor alle organisaties, die
bezig zijn met BHV en brandveiligheid veel ‘lessons to learned’ worden behandeld.
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woensdag 25 maart 2020
Van der Valk Hotel Den Haag - Nootdorp

DOEL Masterclass
We staan aan het begin van een nieuw jaar 2020. Als we terug
kijken op het afgelopen jaar 2019 mogen wij gelukkig concluderen,
dat Nederland is bespaard gebleven van “grote” calamiteiten.
De bedrijfshulpverlening heeft hiertoe een wezenlijke bijdrage
geleverd. Fire Control kijkt tevreden terug op het afgelopen jaar,
waarin ons bedrijf door haar dienstverlening een wezenlijke
bijdrage heeft geleverd. Voor 2020 kunnen wij belangrijke
wijzigingen op het gebied van de BHV verwachten. Niet alleen op
het gebied van wetgeving en opleidingen zullen er veranderingen
worden doorgevoerd, maar ook op andere terreinen verwachten wij
eveneens andere inzichten. Wij willen daarom de bewustwording
ten aanzien van deze veranderingen vergroten. Dit willen wij
doen door de puntjes op de i te plaatsten aan het begin van dit
nieuwe jaar door het organiseren van een Masterclass. Tijdens
deze Masterclass, zullen ervaringsdeskundigen ingaan op de
verschillende onderwerpen inzake de BHV. Noteer daarom alvast
de datum van 25 maart 2020 in je agenda!

programma Masterclass

programma Masterclass
8.30 uur

Ontvangst

9.00 uur

Start carrousel Masterclass
Jasper & Paul Weyling Crisismanagement
Iwan Mahadew

Bedrijfsmatige kijk op veiligheid

Leo de Niet

Veranderingen wet / regelgeving

Peter Schut

Ontwikkelingen in risicogestuurde brandveiligheid

12.00 uur Pauze / lunch
13.00 uur Vervolg carrousel
Jasper & Paul Weyling Crisismanagement
Iwan Mahadew

Bedrijfsmatige kijk op veiligheid

Leo de Niet

Veranderingen wet / regelgeving

Peter Schut

Ontwikkelingen in risicogestuurde brandveiligheid

16.00 uur Afsluiting / borrel

Sprekers Masterclass
Peter Schut - Ontwikkelingen in risicogestuurde brandveiligheid

Iwan Mahadew - Bedrijfsmatige kijk op veiligheid
Iwan Mahadew heeft zich vanaf 1986 bezig gehouden met verschillende facetten van
veiligheid bij grote organisaties. Hij heeft onder andere gewerkt als beroepsofficier,
hoofd beveiliging, veiligheidskundige a.i, Consultant, veiligheidsadviseur en facilitair
manager onder andere bij Stork Werkspoor, het Erasmus MC en de Parnassia Groep.
Bij de laatste organisatie was hij verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren
van het veiligheidsbeleid waaronder de bedrijfshulpverlening en brandveiligheid. Naast
genoemde werkzaamheden is hij gedurende 5 jaar HBO docent geweest. Ook heeft
hij ruim 35 artikelen gepubliceerd. Hij heeft verschillende prijzen in ontvangst mogen
nemen of genomineerd.

Peter Schut is directeur/eigenaar van Octaaf Advies. Octaaf Advies BV is een
netwerkorganisatie die zich voornamelijk bezig houdt met integrale (brand)
veiligheid, risicomanagement en bedrijfscontinuïteit. De afgelopen jaren is onze
expertise met name in de zorg doorontwikkeld. Naast projecten binnen instellingen
en brancheorganisaties in de zorg, hebben wij overstijgende projecten met diverse
Ministeries mogen uitvoeren. Buiten deze activiteiten is Peter een van de opstellers
van de NEN8112-2017. Daarnaast is hij secretaris van IFE Nederland en voorzitter
van het College van Deskundigen Brand en BHV bij KIWA.

Leo de Niet - Veranderingen Wet / regelgeving

Jasper en Paul Weyling - Crisismanagement
Jasper en Paul Weyling hebben beiden ruime ervaring opgebouwd bij de brandweer.
Beiden zijn gestart in de operationele dienst en zijn vanaf die plek in de organisatie
doorgestroomd naar andere functies in de organisatie. Zowel beheersmatig als
operationeel.

Leo de Niet werkt bij zijn hoofdwerkgever het Instituut Fysieke Veiligheid in
Schaarsbergen als Decaan Risicomanagement en daarnaast als zelfstandig adviseur
(brand)veiligheid. Leo heeft een werktuigbouwkundige en (brand)veiligheidskundige
achtergrond en heeft zo’n 20 jaar vanuit zowel de toetsende-, advies- en
beleidspraktijk ervaring binnen het vakgebied risicobeheersing. Hij combineert
de verschillende perspectieven op creatieve, verbindende en enthousiasmerende
wijze. Leo is met name geïnteresseerd in de mens in technische omgevingen en
heeft een pragmatische aanpak en is gespecialiseerd in conceptuele benadering,
implementatie en realisatie van (brand)veiligheidsoplossingen.

Jasper is nog steeds actief bij de brandweer. Hij is projectleider bij de afdeling
vakbekwaamheid waar hij verantwoordelijk is voor het voorbereiden en organiseren
van opleidingen en trainingen. Verder heeft hij ervaring als woordvoerder en
communicatieadviseur bij grootschalige calamiteiten. Jasper is daarnaast
zelfstandig trainer en geeft samen met Paul trainingen voor crisisteams en
bedrijfshulpverleners.
Paul is sinds twee jaar zelfstandig ondernemer en is actief als trainer en coach.
Onderdeel van zijn werk als trainer is het begeleiden van managementteams in
hun rol en functioneren als crisisteam. Paul is in zijn werkzame periode bij de
brandweer onder andere actief geweest als Officier en Hoofdofficier van Dienst
en heeft vanuit die functie onder andere leiding gegeven aan multidisciplinaire
commandoteams.

investering Masterclass
De inschrijfkosten voor het bijwonen van deze Masterclass
bedragen ¤ 295,- inclusief lunch en afsluitende borrel.
De Masterclass wordt gehouden op woensdag 25 maart 2020
in het Van der Valk Hotel Den Haag - Nootdorp.
Er zijn voldoende parkeerplaatsen beschikbaar.

programma Masterclass

