Regio Arnhem Nijmegen en Oss (ANO)
Activiteit
Datum
Tijd
Plaats

:
:
:
:

Gastheer:
Adres
Onderwerp

:
:
:

Regiobijeenkomst
Dinsdag 5 juni 2012
15.30 – 20.00u
Zaal Verploegen te Wijchen
(Woeziksestraat 100, 6604 Wijchen, 024-6413000)
Gert van Elleswijk (06-83697243)
(zie routebeschrijving)
Ongevalsmethodieken

Geachte collega NVVK - lid,
De tweede bijeenkomst van onze regiogroep in 2012 staat voor de deur. We verwachten een
erg leuke en interessante middag/avond.
Het programma wordt verzorgd door Wim van Alphen, mede - auteur / hoofdauteur van het
SDU - ongevallenboek ben waarin 20 methodieken worden behandeld. Tijdens de workshop zal
allereerst wat verteld worden over methodieken in het algemeen en zullen deze met elkaar
vergeleken worden. Vervolgens zullen er 2-3 drie methodieken, geschikt voor het analyseren
van kleinere incidenten (geen TRIPOD) verder worden toegelicht. Hierbij kan gedacht worden
aan Storybuilder, Prisma, S137, Sim.
Er wordt voor een simpele avond maaltijd worden gezorgd die kostenloos aan u aangeboden
wordt door de NVVK.
Het programma ziet er globaal als volgt uit:
15.30.– 16.00
Ontvangst
16.00 - 16.10
Opening / mededelingen bestuur
16.10 – 17.45
Deel 1. Algemene beschrijving methodieken en onderlinge vergelijking
17.45 – 18.15
Pauze (Broodjes inclusief soep, broodje 'warm')
18.15 – 20.00
Deel 2, Behandeling drietal ongevalsmethodieken
Aanmelding
De uitnodiging wordt door het NVVK-secretariaat in eerste instantie aan leden van de regio
Arnhem-Nijmegen-Oss verstuurd. Indien er te weinig aanmeldingen zijn, zal de uitnodiging
alsnog landelijk uitgezet worden. Er zijn maximaal 40 plaatsen beschikbaar.
De aanmelding kunt u doen door vóór 22 mei een mail te sturen met uw persoonsgegevens
naar het emailadres van onze regio te weten ANO@veiligheidskunde.nl.
Deelname is in principe gratis voor leden, de kosten à € 25,= p.p. zullen gedragen worden door
de NVVK. Echter, als u zich aanmeldt en vervolgens zonder afmelding vooraf (minimaal 1 week
van te voren) afwezig bent zullen deze kosten aan u worden doorberekend.
Max Kahmann en Hans Heuer,
secretarissen studiebijeenkomsten
NVVK regio Arnhem Nijmegen
Bijlagen: routebeschrijving

Routebeschrijving naar Zaal Verploegen in Wijchen

Het zalencentrum is goed bereikbaar per auto en daarnaast ook op loopafstand van het
station (15-20 minuten)
A50 vanuit knooppunt Ewijk
• Afslag Nijmegen / Venlo (A73)
• Afslag Wijchen / Beuningen
• Bovenaan de afslag rechts richting
Wijchen
• Bij de eerste stoplichten gaat u
rechts af
• Na ca. 150 meter aan de
linkerzijde Zaal Verploegen
A50 vanuit `s Hertogenbosch
• Afslag Nijmegen / Wijchen (A326)
• Afslag Beuningen / Ewijk / Oost
• Bovenaan de afslag links richting
Wijchen
• Bij de eerste stoplichten gaat u
rechts af
• Na ca. 150 meter aan de linker
zijde Zaal Verploegen
A73 vanuit Venlo
• Afslag Nijmegen / Wijchen
• Afslag Wijchen
• Bij stoplichten links richting
Wijchen
• Bij rotonde rechtdoor
• Afslag Wijchen / Beuningen
• Bovenaan de rotonde rechts
richting Wijchen
• Bij de stoplichten gaat u rechts af
• Na ca. 150 meter aan de
linkerzijde Zaal Verploegen
Openbaar vervoer
• Vanaf station Nijmegen, buslijn 3
(bushalte schoenacker op 150 mtr
Zaal Verploegen)
• Vanaf station Wijchen
Treintaxi of ca. 20 minuten
wandelen

