
BRZO voor bedrijfsleiding
Deze masterclass zal worden verzorgd door 
ervaringsdeskundigen uit de praktijk waaronder:

•	 	Drs.	Th.	Olijve
 managing director Odell Terminals Rotterdam B.V.
 
•	 	Mr.	R.A.C.	Luinge
  Juridisch adviseur, Juridische Raadgeving LNG BV (JLR) 

•	 	Ir.	A.S.	Mol
 Zelfstandig Brzo inspecteur, A Mol industrial safety

www.chorda.nl

www.phov.nl

Masterclasse
s

•  19 mei 2016 

•  10 november 2016

Chorda en PHOV geven de BRZO+ Academie vorm. De BRZO+ Academie is onderdeel 
van de Brzo+ organisatie waarin Inspectie SZW (directie MHC), de Brzo veiligheidsregio’s 
en het Wabo bevoegd gezag samenwerken.

De stichting Post Hoger Onderwijs Veiligheidskunde, gevestigd in Utrecht, is vooral 
bekend van de opleiding Hogere Veiligheidskunde en opleidingen op het gebied van 
de procesveiligheid.

Chorda verzorgt sinds 2006 Brzo opleidingen voor Brzo inspecteurs.

Chorda adviseert ook ten aanzien van het opzetten, onderhoudenen verbeteren van 
veiligheidsmanagementsystemen binnen het bedrijfsleven. Chorda is een specialist 
in opleiding en training. Masterclass



1.	 Inleiding
 a.  Stand van zaken BRZO ongevallen en  

belangrijkste oorzaken. 
 b.  ‘Veiligheid Voorop’ programma -  

10 actiepunten voor veiligheid

2.	 	Zware	ongevallen	en	Europese	 
Richtlijnen/	Nederlandse	wetgeving	

 a. Seveso III
 b.  Omgevingsvergunning (Wabo).  Wet Veiligheids-

regio’s;  Veiligheidsbeheersysteem 
 c.  Directie aansprakelijkheid en kwetsbaarheid

3.	 Essentie	van	de	directie-rol
 a. Leiderschap
 b.  Voorkomen van zware ongevallen, fictie of  

artefact?
 c.  Uitwerking VBS element A, Bi, Bvi, Bvii
 d.  Interne en externe interactie, met wie en hoe?

4.	 Vorm	geven	aan	de	directie-rol		
 a.  Balans brengen in directe aansturing en  

delegeren, in aanspreken en rapporteren
 b.  Hoe houdt u de vinger aan de pols en legt  

u de vinger op de zere plek
 c.  Bedrijfscultuur en de verbetering daarvan
 d. Meten veiligheidsprestaties
 e.  VBS levend houden

5.	 Inspecties	
 a.  Organisatie en inrichting van het inspectieproces
 b.  Nieuwe Inspectie Methode (de NIM) door het 

bevoegde gezag (Wabo, Brzo Brandweer,  
Inspectie SZW)

 c. Brzo+
 d.  Handhaving, handhavingsstrategie

Geeft	u	(mede)	leiding	aan	een	bedrijf	waarin	de	beheersing	van	
risico’s	ter	voorkoming	van	zware	ongevallen	met	chemicaliën	
een belangrijk onderdeel is? Bent u op zoek naar wegen, ervaringen 
en	kennis	die	uw	persoonlijke	betrokkenheid	bij	de	bedrijfsactivi-
teiten	gericht	op	het	voorkomen	van	zware	ongevallen	verder	kan	
stimuleren?

Deze masterclass reikt ervaringen, methoden en wetgevend 
kader op hoofdlijnen aan waardoor u goed in staat bent intern 
vragen te stellen, uw team(s) aan te sturen en het contact 
met de diverse overheden te onderhouden. 
De masterclass beoogt een verdere concretisering van 
het VNO NCW  ‘Veiligheid Voorop’ initiatief 1.

Deze halfdaagse masterclass met maximaal 15 deelnemers 
is bedoeld voor directieleden/bedrijfsleiding van bedrijven 
die BRZO (hoge drempel inrichting), PBZO (lage drempel inrichting)
en ARIE-plichtig zijn2. 

De kans op een zwaar ongeval is relatief gering, de consequenties in termen 
van personeel, omwonenden, schade aan milieu, materiële schade, persoonlijke 
aansprakelijkheid en bedrijfsimago zijn echter enorm. Daardoor is het belangrijk om 
de aandacht voor dit onderwerp niet te laten verslappen en daar waar mogelijk te 
verscherpen.

Inhoud	van	de	
masterclass BRZO

Materiaal
Relevante publicaties, rapporten, 
artikelen en ‘best practices’ worden 
ter beschikking gesteld.

Masterclass
De deelnemersprijs bedraagt 
€ 480,= exclusief 21% BTW. 
Dit is inclusief het materiaal, koffie, 
thee en een eenvoudig dinerbuffet.

Locatie/	tijden
De masterclass wordt in Utrecht 
of in Rotterdam verzorgd, 
afhankelijk de aanmeldingen.
Het betreft een middag-/avond 
programma van 15.30 tot 20.00 uur.

Nadere	informatie	en	
inschrijving
Op de site van de betreffende 
organisaties www.phov.nl, 
www.chorda.nl en www.vnci.nl is 
meer informatie te verkrijgen. 

Online inschrijven via de site van 
Chorda of PHOV.

Chorda  T  0182 - 359945
PHOV  T  030 - 231 8213

Deze masterclass wordt ondersteund door de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie op basis van deelname aan de waarborgcommissie.

1  VNO-NCW, VHCP, VNCI, VNPI en VOTOB hebben dit initiatief genomen om tien acties uit te gaan voeren  
om de veiligheid in de bedrijven verder te verbeteren.

 In deze masterclass zullen deze punten de leidraad in de discussie vormen.
2  Wellicht dat op termijn de ARIE-regeling wordt afgeschaft. Wel heeft minister Kamp aangegeven dat  

er een strenge controle blijft op het gebruik van gevaarlijke stoffen.
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