NVVK Veiligheidscongres 18 en 19 maart 2009:
Wat werkt: onderbuik of onderbouwd?

In het per post toegestuurde programma ontbraken de namen van enige plenaire sprekers en
daarnaast zijn er ook nog enige wijzigingen bij de reeds vermelde sprekers doorgevoerd.
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Bij sessie A (Toezicht en certificatie) vervalt de presentatie van Judith Klungers over “Risico’s
als selectiecriterium bij het uitvoeren van toezicht”.
Bij sessie E (Interventies) wordt de presentatie “Veiligheid in de lift” gehouden door Frans
van der Straten.
Bij sessie F (Versterking Arbeidsveiligheid) verzorgt Maryke Oor de presentatie “Ontwikkeling
communicatie interventies door Stichting Consument en Veiligheid. Wat Werkt?”.
Bij sessie G (Ongevalonderzoek) zal de presentatie “Voorkomen van incidenten in de zorg,
voor bestuurders geen uitgangspunt” niet door Arlette van der Kolk maar door Elsabé
Willeboordse worden gehouden.
Bij sessie M (Ongevalonderzoek) vervalt de presentatie van Frank Mazer, maar in zijn plaats
houdt dr. Wim van Alphen een lezing over “Leren van Ongevallen”.
Bij sessie M wordt de presentatie over “Machines en patiëntveiligheid bij de brand in de
operatiekamer ‐ ziekenhuizen trekken wijze lessen uit een ongeval” verzorgd door ir. Dirk
Paardekooper.
Bij sessie P (Steigers) neem dr. Leo Elders de presentatie op zich van “Het effect van een
schouderbeschermer op schouderklachten en productiviteit van steigerbouwers”.
Bij sessie Q (Instrumenten) vervalt de lezing van Hans Ariëns, maar in plaats daarvan houdt ir.
Vincent Meier een presentatie over “De veiligheidsculturele revolutie”.

Met veel genoegen laten wij u weten dat Prof. Arnold Heertje de Jan de Kroeslezing zal houden op 19
maart als afsluitende lezing van het congres. Zijn lezing zal gaan over de economische waarde van
veiligheid.
De plenaire lezing op 19 maart van 9.55 ‐10.15 uur wordt verzorgd door Mr. Peter Paul Leutscher van
Marsh BV. Leutscher is Senior Vice President bij Marsh, de risico en verzekeringsspecialist van Marsh
& McLennan Companies. Zijn lezing behandelt de ontwikkeling van een gezonde "Veilige"
bedrijfscultuur. Een organisatie kan pas excelleren als er een goede balans is tussen het verstand
(head), het hart (heart) en durf (guts). Een nieuw paradigma.
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