Themadag 12-09-2019
Datum
Tijd
Locatie

: 12 september 2019
: 9.00 – 17.00 uur
: De zalen van zeven, Boothstraat 7, 3512 BT Utrecht

Dagindeling

09:00

Inloop

09:30

Opening en toelichting door onze dagvoorzitter Medy Verhoef

09:45

Lizanne Vroom - riskmanagement consultant, trainer en oprichter van riskforum.nl
Praktisch risicomanagement voor verzekerbare risico’s
Hoe kan ik als verzekeringsadviseur mijn bijdrage leveren aan risicomanagement binnen mijn
werkomgeving ? Hoe ontwikkel ik mijzelf tot een betere gesprekspartner als het over
risicomanagement gaat? Een presentatie met een praktische insteek.

10:45

Pauze

11:00

Robert-Jan van Dijk – Adviseur Kenniscentrum Evenementenveiligheid
Risico’s en evenementen
Waar en wanneer ging het mis op evenementen? En in hoeverre is zoiets eigenlijk
voorspelbaar? Het voorbereiden van een evenement vraagt om risicomanagement. Maar het
inventariseren, identificeren en beoordelen van risico’s is niet altijd even eenvoudig. Het is zelfs
onmogelijk om op voorhand rekening te houden met alle eventualiteiten, maar er valt wel het
nodige te vertellen over het analyseren van ongewenste gebeurtenissen die zich tijdens een
evenement kunnen voltrekken. Wat moet er gebeuren, wie moet dat doen en wat wil je er mee
bereiken?

12:00

Lunch

13:00

Toelichting middagprogramma

13:15

Keuze Workshop 1, 2, 3 (Aansprakelijkheid, Cyber, Evenementen)*

14:15

Wisselen Workshop

14:30

Keuze Workshop 1, 2, 3 (Aansprakelijkheid, Cyber, Evenementen)*

15:45

Afsluiting door de werkgroep Risicomanagement en aansluitend netwerkborrel

* Er worden drie workshops gegeven maar je kan er maar 2 bijwonen. Vooraf dien je een keuze te

maken. Het betreft de workshops:




Aansprakelijkheidsrisico’s; aan de hand van een bestaande situatie worden de risico’s en
stakeholders in kaart gebracht.
Cyberrisico’s; aan de hand van een bestaande situatie worden de risico’s en stakeholders in kaart
gebracht.
Evenementen: een methodiek om een maatregelenmatrix op te stellen en het gezamenlijk
bedenken van maatregelen om een bepaald risico uit te sluiten

Routebeschrijving:
De zalen van zeven is gevestigd achter een onopvallende gevel in een 19de-eeuwse kerk en is het beste bereikbaar
met het openbaar vervoer. Voor alle details over de bereikbaarheid kun je de volgende link volgen:
https://dezalenvanzeven.nl/vergaderen-utrecht/
Te voet vanaf Utrecht Centraal:

Boothstraat 7, ligt tussen het Janskerkhof en de Voorstraat op 15 minuten loopafstand vanaf Centraal
Station.
Met de auto:

Parkeergarage de Grifthoek, voordelig en op 850 meter loopafstand

Parkeergarage de Kruisstraat op 700 meter loopafstand

Direct naast de Boothstraat, op het Janskerkhof, kan er beperkt geparkeerd worden
Voor meer informatie kun je contact opnemen met: wg-communicatie@vponederland.nl

