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Veiligheidskundige, wat bezielt je?
Op 8 en 9 november 2022 vindt het 75-jarig jubileumcongres plaats in het
Conferentiecentrum Koningshof bij Eindhoven. Hét congres voor en door veiligheidsprofessionals en alle anderen die zich dagelijks bezighouden met onze veiligheid.
Kennisuitwisseling staat daarbij altijd centraal en daar kunt u, met uw deskundigheid en
ervaring, weer een actieve bijdrage aan leveren.
Uw kennis en ervaring zijn belangrijk, voor uzelf maar zeker ook voor uw vakgenoten.
Op het NVVK-congres kunt u deze kennis en ervaring met elkaar te delen; samen bezitten
we namelijk een enorme berg aan kennis. Door deze kennis te delen, worden wij samen
beter, presteren wij beter en groeit bovendien ons vakgebied. Met het indienen van een
abstract zet u de eerste stap naar een presentatie op ons NVVK-congres.

Veiligheidskundige, wat bezielt je?
Het jubileum gaat over uw drijfveren. Waarom heeft u voor dit vak gekozen?
Wat in het werk geeft u plezier en wat helemaal niet? Wat is uw impact op de veiligheid
op de werkvloer? Hoe gaat u te werk en welke aanpakken gebruikt u daarbij? Is het steeds
vallen en opstaan of juist hollen en stilstaan? En wie of wat bepaalt uw agenda, is dat de
waan van de dag of juist een zorgvuldige planning?
Deel uw ervaringen op het congres in een presentatie. Of werk op het congres samen met
uw vakgenoten een oplossing uit voor een probleem waar u aldoor tegenaan loopt.

Veiligheidskundige, wat bezielt je?
Wij delen de presentaties op het congres in in Denk-, Doe- en Droom-sessies. Elke sessie
heeft een bepaald thema of doel. Naast de vertrouwde Denk-sessies maken wij nu nóg
meer ruimte voor Doe-sessies en Droom-sessies.

Denk-sessie
Denk-sessies zijn sessies waarin u kennis deelt. In deze sessie zitten vier of vijf sprekers die
hetzelfde thema belichten. U draagt hieraan bij met een presentatie van 10 tot 15 minuten.
Na afloop van iedere presentatie is er ruimte voor het stellen van vragen. De Denk-sessie is
bedoeld om uw kennis en ervaringen te delen. De totale duur van een sessie is 90 minuten.
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Daarnaast hebben wij verdiepende Denk-sessies. Hierin verzorgt u samen met drie andere
sprekers een sessie rondom een gemeenschappelijk thema. Samen met uw medesprekers
diept u dit thema voor het publiek uit. U gaat in op de wetenschappelijke achtergronden van
het thema, de manier waarop u een en ander in de praktijk heeft gebracht en de lessen die
u hieruit heeft getrokken. Van theorie tot en met praktijk geeft u uw ervaring en kennis mee
aan het publiek. Deze sessie duurt in totaal anderhalf uur.

Doe-sessie
Een Doe-sessie is een interactieve sessie met het publiek van 1,5 uur. Het doel is om deelnemers kennis te laten maken met een interventie, een stuk gereedschap of een aanpak.
Het gaat om iets doen, maken of ervaren. In deze sessies kunt u samen met de deelnemers,
na een korte inleiding, aan de slag gaan. In deze sessie bouwt u met een groep kennis en
ervaring op. Let op, een geslaagde doe-sessie vraagt een gedegen voorbereiding.

Droom-sessie
Een Droom-sessie is een sessie van 1,5 uur, waarin u samen met het publiek de toekomst
verkent of voorspelt. Vragen zoals Hoe zou het zijn als… of Wat kunnen we anders doen…
komen hierin uitgebreid aan bod. U betrekt de deelnemers actief bij uw sessie, een vorm
van crowdsourcing, zeg maar. U kunt bijvoorbeeld samen een toekomstvisie op het vakgebied formuleren, of belangrijke nieuwe ontwikkelingen of vraagstukken inventariseren.
Na een Droom-sessie gaan de deelnemers met een verbeterd product en een verbrede
blik naar huis! Deze sessies zijn alleen succesvol als u deze zorgvuldig voorbereidt.
De congrescommissie kijkt kritisch naar alle voorstellen om wederom een succesvol en
leerzaam congres te realiseren.

De abstracts
De abstracts bevatten altijd een beschrijving van:
Presentatie in
Denk-sessie

Het abstract beschrijft aanleiding, aanpak, methoden/technieken,
resultaten, conclusie en de lessen uit de evaluatie.

Verdiepende
Denk-sessie

U volstaat met één abstract (zie boven) waarbij u maximaal drie sprekers
betrekt, en waarin wetenschap, praktijk en evaluatie alle nadrukkelijk aan
de orde komen.

Doe-sessie

Uw abstract bevat: het doel, een omschrijving van uw sessie, de aanpak,
het maximaal aantal deelnemers, en de benodigde ruimte.

Droom-sessie

Het abstract beschrijft: de vraag waarover u samen met het publiek gaat
‘dromen’, de aanpak van uw sessie, het maximaal aantal deelnemers,
het benodigde materiaal en zaalruimte (omvang, indeling).
U kunt uw abstract met 300 tot maximaal 400 woorden indienen op
www.nvvkveiligheidscongres.nl. Hier vindt u een vast format, u houdt
dit format ook aan.
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Iedere spreker op het congres dingt mee naar de Andrew Hale Beurs. Toekenning van de
beurs betekent dat u één middagvullende sessie organiseert over het onderwerp van uw
congrespresentatie. De bijeenkomst vindt plaats in combinatie met de voorjaarsvergadering
(2023) van de NVVK. Voor de hieraan verbonden, externe kosten is een budget beschikbaar.

Praktijkdag Mondeling Presenteren
Wie op het congres een presentatie geeft, krijgt vooraf gratis een eendaagse Praktijkdag
Mondeling Presenteren. Tijdens deze dag leert u hoe u een aantrekkelijke, een professionele presentatie geeft. Deelnemers aan het congres verwachten uiteraard vlekkeloze
presentaties en daarom stellen wij als voorwaarde dat iedereen die op het congres een
presentatie verzorgt, deze Praktijkdag bijwoont.

Publicatie
Iedereen die een presentatie of sessie verzorgt, vragen wij om een bijdrage aan de congresbundel te leveren. Voor de Denk-sessies is dit meestal een artikel, waarin u een vraag
beantwoordt. Voor de Droom en Doe-sessies denken wij bijvoorbeeld aan een verslag van
de sessie. Hiermee verbindt u blijvend uw naam aan dit congres en komt uw kennis beschikbaar voor anderen om deze te raadplegen.

Planning en proces
1. Inleveren abstract: 		
2. Reactie op abstract:		
3. Inleveren paper: 		

uiterlijk 15 april 2022
15 mei 2022
1 september 2022

Wij zien uit naar uw congresbijdrage, veel succes!

De NVVK-congrescommissie
Guldenmund, TU Delft en voorzitter congrescommissie
• Frank
Bantema, Ingenieursbureau Amsterdam
• Annemieke
Frijters, A3-Arbeidsveiligheidsadvisering
• Adri
Groeneweg, Universiteit Leiden, TU Delft en TNO
• Jop
van Guldener, RIVM
• Viola
Jeen, ExxonMobil
• Ton
Kubbenga, Paltrock HSE
• Tamara
Scheffers, Lelie Consultancy
• Petra
• Karen van Vliet, Quattor P
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