
Het overkomt ons allemaal: we hebben gelijk maar we krijgen het niet. Of we hebben 
een uitstekend plan, maar niemand voelt er iets voor. Zijn we misschien te ambitieus, 
lopen we soms te ver vooruit? Ook in situaties waarin we slagen rijzen er vragen. Waar-
om is lukken soms geluk en wanneer is succes verzekerd? En wat zijn eigenlijk de werk-
zame bestanddelen in een aanpak, de zaken waarmee je niet zonder kunt? 

De veiligheidskunde ontwikkelt zich, groeit. Dat is heel goed, want zo blijft het vak-
gebied gezond en uitdagend. Oude denkbeelden maken plaats voor nieuwe ideeën. 
Oude aanpakken maken plaats voor nieuwe benaderingen. Het congres is dé plaats 
waar praktijkervaring, resultaten van onderzoek en innovatieve ideeën met anderen 
gedeeld kunnen worden. Door veiligheidsprofessionals voor veiligheidsprofessionals.  

Daarnaast zijn er bekende en minder bekende plenaire sprekers die u bijpraten over de 
nieuwste ontwikkelingen, zoals veerkracht (resilience), Safety 2.0, hoog-betrouwbaar 
organiseren en allerhande modellen en methoden en technieken om veiligheid te be-
invloeden. Op het congres gaan wij in op deze en andere ontwikkelingen rond veilig-
heidstheorieën, veiligheidsmaatregelen, en -interventies.

De nvvk nodigt u uit uw kennis en ervaring via een presentatie op het congres te delen 
met collega’s. Voor u als spreker is het niet alleen een mooie uitdaging maar het draagt 
ook bij aan uw rol als professional, uw aanzien in de beroepsgroep en het imago van 
uw werkgever of bedrijf.

Kortom een unieke gelegenheid om u te presenteren als een 
ware professional.

Als u tijdens dit congres iets wil presenteren, meldt u dan snel 
aan en schrijf een beknopte samenvatting van uw voordracht. 
In deze uitnodiging geven we praktische instructies voor het 
indienen van een samenvatting. Uw samenvatting wordt daar-
op beoordeeld op kwaliteit, inhoud en relevantie. 

Hieronder staan voorbeelden van subthema’s binnen het 
hoofdthema, maar laat u daardoor niet beperken en kom zeker 
met een nieuw of verassend onderwerp uit het eigen werk- en 
onderzoeksveld! Naast het hoofdthema is er genoeg ruimte 
voor andere onderwerpen.
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veiligheidscongres.



Subthema’s (wat voorbeelden)

Veiligheid, een kwestie van geluk / wie altijd geluk heeft, heeft geen veiligheid nodig
De zorg voor veiligheid is gericht op pechvogels. Immers, als je geluk hebt, heb je geen 
veiligheid nodig. Dan kruip je onder het puin vandaan en leef je weer gewoon verder. 
Zijn veiligheidskundigen niet te veel bezig met dingen die mis (kunnen) gaan?

Effectiviteit van maatregelen 
We horen graag alle verhalen op het congres zowel over successen als fiasco’s. Wat 
ging er goed, wat ging er mis en waardoor? Wat kunnen anderen van u leren?

Rol van de overheid
Branches formuleren nu concrete regels in de vorm van Arbocatalogi. De overheid schrijft 
voornamelijk doelvoorschriften voor en handhaaft op sectoreigen middelvoorschriften en 
praktijkrichtlijnen. Wat betekent dit voor het vakgebied van de veiligheidskunde?

Verantwoordelijkheden bij partners
Partners binnen sectoren en branches geven steeds meer aan hoe een goed arbeids-
omstandighedenbeleid en de beheersing van risico’s vorm kunnen krijgen. Heeft elke 
sector inmiddels voldoende zicht op zijn risico’s en de beheersing ervan? En, wat kun-
nen sectoren van elkaar leren?

Onderwijs
Is er voldoende aandacht voor veiligheid in vakopleidingen en beroepsopleidingen? 
Voldoen onze veiligheidskundige opleidingen nog wel? Voldoen onze veiligheids-
kundigen nog wel? Is het misschien tijd voor een frisse wind? Bent u wellicht die frisse 
wind?

Digitalisering, sociale media
Voor de inventarisatie, evaluatie en kwantificering van risico’s biedt het internet een schat 
aan gereedschappen. Komt men er niet uit, dan biedt een forum wel een richting of op-
lossing. Wat draagt u zelf bij en hoe? Hebben de ontwikkelingen hun grenzen bereikt? 

Cultuur en gedrag
De laatste jaren is de aandacht vooral gericht op cultuur en gedrag. Maar over wiens 
‘cultuur’ hebben wij het dan? En wat is cultuur eigenlijk, is het wel veranderbaar? Laat 
het ons weten. Is gedrag wel de beste manier om de cultuur te veranderen? Of moet 
het juist andersom?

Samenwerken in de keten
Om een proces zonder verstoringen te realiseren is samenwerken nodig. We kunnen 
namelijk niets alleen. Wat zijn de knelpunten en oplossingen op het vlak van samen-
werken? Wat kunt u ons vertellen uit uw praktijk? Is geluk in samenwerking een kwestie 
van ‘geluk’ of het resultaat van doelgerichte inspanningen? 

Flexwerkers
Door een toename van flexwerkers kan het lastiger worden om het beoogde veilig-
heidsniveau op de werkvloer te handhaven. Hoe doet u dat, wat zijn de problemen en 
de oplossingen? Treft u het als de flexwerker snapt wat veiligheid is en is het vaak de 
regel dat de flexwerkers weer een instructie moeten krijgen? Met welke nuttige en be-
wezen trucs kunnen we het proces (nog) beter beheersen?

Nieuwe ontwikkelingen
Wat zijn uw ervaringen met nieuwe inzichten en ontwikkelingen zoals veerkracht, hro, 
Safety II, systeem-dynamische modellen? Uiteraard kent u er nog meer en we horen 
deze graag op het congres.



De samenvatting (abstract)

Om als spreker uitgenodigd te worden voor het congres, dient u via de congreswebsite 
een samenvatting (abstract) in. In dit abstract beschrijft u in minimaal 300 en maximaal 
400 woorden (één A4) waar uw presentatie over gaat. Maak van uw abstract een lo-
pend en zo aantrekkelijk mogelijk verhaal en bespreek daarbij achtereenvolgens deze 
onderdelen:

 Aanleiding (als het bijvoorbeeld een interventie of maatregel betreft)
 Beschrijving van aanpak, middel, thema, etc.
 Methoden en technieken (als het een onderzoek of invoering van een verandering 

betreft)
 Resultaten (van onderzoek, van een aanpak)
 Conclusie (als het een onderzoek of maatregel betreft)
 Aanbevelingen (lessen voor uzelf en uw publiek)

Bij het indienen van het abstract geeft u ook aan bij welk sub thema uw presentatie 
het best aansluit. U kunt uw abstract indienen op www.nvvkveiligheidscongres.nl. Hier 
vindt u een vast format, houd dit alstublieft aan.

Wij beoordelen uw abstract en u krijgt van ons een reactie. Het abstract is daarnaast 
bedoeld voor de bezoeker van het congres. Deze moet zich aan de hand van uw ab-
stract een goed beeld kunnen vormen van de inhoud van uw presentatie. De kwaliteit 
van uw abstract is dus van belang.

De reactie van de congrescommissie kan bestaan uit een afwijzing, een verzoek tot 
aanpassing of een positieve beoordeling waarbij wij u uitnodigen om het abstract uit 
te werken tot een compleet artikel. Voor dit artikel is een vast format beschikbaar. U 
krijgt tevens de mogelijkheid om een praktische workshop te volgen voor het schrijven 
van een artikel. Het artikel komt beschikbaar op de website van de nvvk en is dus na het 
congres nog door iedereen te raadplegen. Het artikel is daarmee een mooi visitekaartje 
voor u, uw werkgever en het werk dat u doet.

Door uw abstract uit te werken in een artikel komt uw verhaal nog beter tot zijn recht 
en bent u verzekerd van een plaats in een parallelsessie op één van de congresdagen. 
Presentaties zonder begeleidend artikel kunnen geplaatst worden in een sessie met 
meerdere korte presentaties, zogenaamde ‘zeepkistsessies’. Wat dit precies inhoudt, 
daarover hoort u later meer.

Alle presentaties, abstracts en artikelen komen beschikbaar op de website van de nvvk 
en zullen nog geruime tijd na het congres te raadplegen zijn.

De deelnemers die voor een presentatie uitgenodigd zijn, kunnen op kosten van de 
nvvk een workshop bijwonen voor het geven van een presentatie.

Workshops

Op het nvvk-congres kunt u diverse workshops bezoeken. Wilt u een workshop geven 
op het congres, laat het ons weten! Stuur een samenvatting van uw workshop (titel, 
inhoud, duur, het maximumaantal deelnemers, relatie met het thema van het congres) 
naar het secretariaat van de nvvk: nvvk@veiligheidskunde.nl.

Andrew Hale Beurs

Tijdens ieder congres stelt de nvvk aan een veelbelovende presentatie de Andrew Hale 
Beurs ter beschikking. U geeft aan of u wilt meedingen, een onpartijdige jury beslist 
over de toekenning. De ontvanger van de Beurs zal zijn presentatie uitwerken tot een 

http://www.nvvkveiligheidscongres.nl


workshop van één dagdeel. Deze workshop wordt gegeven voorafgaand aan de Alge-
mene Vergadering in november van het jaar van het congres. De nvvk draagt de kosten 
voor de voorbereiding en van de middag.

Jan de Kroes lezing

Op ieder congres van de nvvk verzorgt een vooraanstaand spreker een lezing. Op de 
congreswebsite zult u te zijner tijd lezen wie dat is. Heeft u misschien suggesties? Laat 
het ons weten via het secretariaat van de nvvk, nvvk@veiligheidskunde.nl.

Auteursrechten

Om deel te nemen aan het congres geeft u, met het oog op belangenverstrengeling, 
vooraf aan of daarvan sprake kan zijn. Daarnaast dient u de nvvk te vrijwaren van au-
teursrechtelijke aansprakelijkheden. Met andere woorden, uw afbeeldingen en ideeën 
dienen vrij van rechten beschikbaar te zijn en u geeft de nvvk toestemming tot ver-
spreiding ervan in het kader van het congres.

Tijdschema

 Inleveren abstract: vóór 1 oktober 2016
 Reactie op abstract: vóór 1 november 2016
 Workshop schrijven artikel: 29 november 2016, NH Hotel Utrecht
 Inleveren artikel: vóór 15 januari 2017
 Workshop geven presentatie: 7 en 14 februari 2016, NH Hotel Utrecht

Wij zien uit naar uw abstract, heel veel succes!

De congrescommissie

Adri Frijters
Jop Groeneweg
Viola van Guldener
Frank Guldenmund
Ton Jeen
Martijn Mud
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