
Grip houden
op elke schaal

Business Event als startsein van Emergency Expo 2016

Lars Walder: ‘Het is raadzaam om bij een crisis een focus te kiezen.’

Syan Schaap: ‘Ver van te voren een risicoanalyse maken is van belang.’

Jan Otten: ‘Er zijn veiligheidsvernieuwingen nodig om prettig  

te leven in een snel veranderende samenleving.’

Arthur Zanders: ‘Onder druk vallen we terug op routines  

dus goede routines moet je trainen.’

Update
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KENNIS IS KRACHT
Ahoy Rotterdam organiseert samen met het Advies-

comité en partners die actief zijn binnen de veilig-

heidssector een hoogwaardig kennisprogramma op 

de beursvloer. Een programma dat bedrijfsleven en 

overheid verbindt bij het zoeken naar moderne en 

effectieve oplossingen voor risicomanagement en 

crisisbeheersing. Want kennis is kracht.

VRAAG EN AANBOD BIJEEN
Iedereen die op professioneel gebied met veiligheid te 

maken heeft, moet weten welke deskundige partners 

in de veiligheidsmarkt actief zijn en welke producten 

en diensten beschikbaar en toepasbaar zijn. Tijdens 

Emergency Expo 2016 ontmoeten stakeholders en 

aanbieders elkaar voor kennisdeling, innovaties en het 

uitwisselen van best practice voor oplossingen voor 

veiligheidsvraagstukken. Bovendien hebben exposan-

ten de mogelijkheid om op de beursvloer hun exper-

tise te delen met kernachtige pitches. Uw propositie 

voor de markt van veiligheid, risicomanagement en 

crisisbeheersing maakt het aanbod compleet.

ACTUALITEIT EN TRENDS
Welke actuele beleidsontwikkelingen spelen er in het 

veiligheidsdomein? Wat gebeurt er op het gebied van 

wet- en regelgeving? Welke gevaren bedreigen ons, 

nu en in de nabije toekomst? Industriële calamiteiten, 

branden en extreme weersomstandigheden hebben 

grote maatschappelijke impact, maar ook cybercrime, 

terrorisme, sociale ontwikkelingen en infectieziekten. 

De uitdagingen waarvoor professionals staan, zijn 

divers en veelomvattend! Emergency Expo 2016 

presenteert een programma waarin keynote sprekers 

hun visie en ervaring delen over deze actuele thema’s 

en trends. 

THEMA-INDELING
Omdat het thema veiligheid breed kan worden geïn-

terpreteerd, is Emergency Expo 2016 vormgegeven 

rond de volgende thema’s: 

Op 5 en 6 april 2016 vindt in Ahoy Rotterdam de tweede editie van 

Emergency Expo plaats. Voor professionals vormt Emergency Expo 

hét platform voor ontwikkelingen op het gebied van veiligheid, risico-

management en crisisbeheersing. Fysieke en digitale gevaren bedreigen 

de publieke veiligheid, de continuïteit van bedrijfsactiviteiten en vitale 

infrastructuur. De hoofdboodschap van Emergency Expo 2016 is dan ook: 

Grip houden op elke schaal! 

Grip houden 
op elke schaal

FIRE INFORMATION, EDUCATION & 

GOVERNMENT

HEALTHCARE SAFETY & SECURITY

Brandalarmen

Brand-, rook-, hitte- en

gasdetectie

Noodverlichting

Noodbewegwijzering

Evacuatiemiddelen

Blus- en bestrijdingsmiddelen

Branddeuren en vluchtuitgangen

Brandpreventie en protectie

Test- en keuringsdiensten

Berging en reconditionering

Ontruimingssystemen

Rescue Equipment

Vervoersmiddelen

Gedragsveiligheid

E-learning

Trainingen en (virtuele) simulaties

Inspectie en Certificeringen

Brancheverenigingen & Instituten

Media

Defensie

Hulpdiensten

GHOR’s

Medische zorg

Triage

Eerste hulpmiddelen

Psychische hulp

Bevolkingszorg

AED’s

Medische hulpmiddelen

Toegangscontrole en biometrie

Antifraude

Control rooms

Anti-terrorisme

Inbraakalarm

Software en IT diensten (cyber security, 

beheersprogrammatuur, big data/analyse)

PBM’s

Beveiligingsadvies

Drones

Verkeers- en Voertuigveiligheid

Video Surveillance

Geografische Informatie Systemen

Tijdelijke noodvoorzieningen

Verzekeringen

Communicatiesystemen



Een brede tak van sport
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Review Business Event

Alle sprekers en gasten hebben een gemeen-

schappelijke deler: zij vertegenwoordigen een 

organisatie die beschikt over ervaringen en 

oplossingen die

•  In alle benoemde voorbeelden van actuele 

incidenten een rol spelen of kan spelen

•  De complexiteit en het unieke karakter 

van elke gebeurtenis doorziet. Echter mag 

niet veronderstelt worden dat die kennis 

en kunde bekend is bij alle stakeholders

•  Weet dat samenwerking essentieel is en 

begint bij een kennismaking en oriënteren-

de introductie om vervolgens daadwerke-

lijk te leiden tot partnership

Een aantal facetten van het veiligheids-

domein zijn nader belicht door de volgende 

specialisten: Lars Walder van Bijl PR houdt 

zich dagelijks bezig met communicatie over 

crises. Een belangrijke boodschap van Walder 

is tijdens zijn presentatie: ‘Een beetje crisis 

hoeft niet dramatisch te zijn, slechte com-

municatie over de crisis is dat wel. Mensen 

willen tegenwoordig meteen weten hoe iets 

heeft kunnen gebeuren en zijn in toenemende 

mate op zoek naar wie er schuldig is.’ Daarbij 

bepaalt de  buitenwereld vaak of iets een crisis 

is of niet. De veranderende wereld op het ge-

bied van communicatie maakt dat informatie 

tegenwoordig vaak sneller wordt gedeeld dan 

kennis, met alle gevolgen en gevaren van dien.

Walder haalde bij zijn betoog een aantal 

voorbeelden aan uit de recente geschiede-

nis. Na de ramp met de Deepwater Horizon 

in de Golf van Mexico bagatelliseerde een 

van de topmannen de impact door te stel-

len dat de  gevolgen wel mee zouden vallen. 

Walder: ‘Daar werden mensen boos van, ze 

dachten: wat is dat voor man?’ Een ander 

voorbeeld was dat het Maasstadziekenhuis 

last had van een bacterie en daar niet over 

 communiceerde. De verhitte discussie werd 

 vervolgens gevoerd over het gebrek aan 

openheid en niet over die bacterie.’ Bij een 

 crisis is er volgens Walder altijd veel belang-

stelling van medewerkers, klanten, politici, 

media, relaties, burgers en buren. Bij zeer 

grote organisaties is het behandelen van en 

omgaan met deze aandacht vaak geborgd. 

Toch het komt het ook voor dat deze over-

stelpende vraag naar informatie een organi-

satie lamlegt. De druk op communiceren kan 

zo groot zijn dat niet getrainde  professionals 

alleen maar bezig zijn met de communicatie 

en niet meer het eigen takenpakket. Crisis-

communicatie is een vak. Daar zouden meer 

partijen zich bewust van moeten zijn. 

FOCUS 
Zelf was Walder bijvoorbeeld betrokken bij de 

communicatie rondom de brand bij Chemie-

Pack. In het begin was dat lastig, omdat 

Kennisdeling voor veiligheid, risicomanagement en crisisbeheersing staat 

centraal bij Emergency Expo op 5 en 6 april 2016 in Ahoy. Om nu al te 

bouwen aan een netwerk van aanbieders en afnemers,  organiseerde Ahoy 

onlangs een Business Event in aanloop naar de beurs. Hulpverleners, over-

heden, bedrijfsleven en handhavers waren vertegenwoordigd en ervaarden 

de veelzijdigheid van het vakgebied.

‘‘Werk aan scenario’s en 

breng van te voren al 

 stakeholders in kaart, 

wees snel, werk aan 

 kernboodschappen en 

 probeer, als de crisis er is,  

in de lead te komen.”

LARS WALDER, BIJL PR
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iedereen zich er mee bemoeide en een podium wilde 

hebben om de eigen mening te ventileren. ‘Wij zagen 

dat communiceren met de buitenwereld niet zo’n zin 

had, want we hadden zelf niet veel informatie over 

de brand. Daarom hebben we de focus gelegd op het 

personeel en de klanten. Er was voor die doelgroep 

dagelijks een update, ook als er geen nieuws te melden 

was. Vrijwel alle klanten wilden blijven, omdat ze op 

de hoogte waren gehouden. Hetzelfde gold voor het 

personeel.’ Helaas is Chemie-Pack er desondanks 

niet in geslaagd de organisatie te revitaliseren als 

gevolg van aanhoudende claims en een beperkte 

 verzekeringstechnische dekking.

Volgens Walder is het goed om bij een crisis een focus 

te kiezen. Het is belangrijk om familie van eventuele 

slachtoffers goed op de hoogte te houden zodat 

ze de informatie al hebben voordat het in de krant 

staat. Ook communicatie met personeel en relaties en 

klanten heeft prioriteit. Daarna komt pas de pers en 

politiek. Om de communicatie rondom een crisis goed 

te laten verlopen moet je goed voorbereid zijn. Walder 

boodschap is dan ook: ‘Werk aan scenario’s en breng 

van te voren al stakeholders in kaart, wees snel, werk 

aan kernboodschappen en probeer als de crisis er is in 

de lead te komen.’

EVENEMENTEN
Syan Schaap van het Event Safety Institute probeert 

crises te voorkomen en geeft advies over crisis-

management bij evenementen. ‘Evenementen zijn 

kwetsbaar, denk aan de Monstertruck in Haaksbergen, 

de recente aanslagen in Bataclan(Parijs), de storm 

tijdens Pinkpop in 2014 of de hitte bij de Vierdaagse 

van Nijmegen. Het is belangrijk om ver van te voren 

een risicoanalyse te maken.’ Bij een risicoanalyse gaan 

alle betrokkenen met ieder hun eigen expertise samen 

beoordelen wat er te verwachten valt op het evene-

ment en welke impact dit kan hebben op de veiligheid 

en gezondheid van de aanwezigen. Dat kan zorgen dat 

problemen onderkend en voorkomen worden.

Bij een terugkerend evenement zijn de risico’s beter 

in te schatten, omdat er al meer ervaring is met hoe 

laat het publiek komt, hoeveel toiletten er nodig zijn 

en waar bijvoorbeeld stremmingen kunnen ontstaan. 

Voor een eenmalig of uniek evenement zoals het 

Glazen Huis of The Passion in een gemeente is dat 

 anders. Dat stelt de organisator én de gemeente op 

de proef. De verantwoordelijkheden tijdens een eve-

nement zijn anders en de organisatiestructuur wijkt 

vaak af van andere dagen in een gemeente.  

En dat maakt het lastig. Schaap: ‘Het gaat er om 

dat er van te voren een goed plan is en dat privaat 

en  publiek goed samen kunnen werken. Zij moeten 

dezelfde informatie krijgen en zitten bij voorkeur bij 

elkaar in één ruimte tijdens het event. 

“Naarmate de druk toeneemt, neemt de complexiteit 

van het gedrag af en dat leidt soms tot  verkeerde 

beslissingen en tragische resultaten.”

ARTHUR ZANDERS VAN ZANDERS CONSULTING EN TRAINING

“Het gaat er om dat er van te voren een goed plan is  

en dat privaat en publiek goed samen kunnen werken.”

SYAN SCHAAP VAN HET EVENT SAFETY INSTITUTE
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GROTE DIVERSITEIT 
De diversiteit van de lezingen tijdens het business event is tekenend voor de wereld van veiligheid, risi-

comanagement en crisisbeheersing. Het is een breed vakgebied. Tijdens Emergency Expo 2016 kunnen 

vakgenoten vanuit verschillende disciplines in verschillende rollen als exposant, kennisdrager en bezoeker 

leren van elkaars kennis en vraagstukken.  Innovaties en ervaringen worden gepresenteerd en nieuwe 

samenwerkingen en partnerships ontstaan.  

ROUTINE
Als dan alsnog een crisis uitbreekt, is volgens 

Arthur Zanders van Zanders consulting en training  

het  nemen van de juiste beslissingen evengoed 

 moeilijk. Zanders: ‘Crisismanagementteams nemen 

vaak  slechte besluiten. Plannen of procedures die 

 vanachter een bureau worden uitgevoerd, werken 

niet altijd.  Procedures zijn er te vaak om achteraf 

iemand de schuld te kunnen geven.’ Daarbij weet 

 Zanders dat mensen onder druk terugvallen op 

routines. ‘Naar mate de druk toeneemt, neemt de 

complexiteit van het gedrag af en dat leidt soms tot 

verkeerde  beslissingen en tragische resultaten. Bij de 

brand in café De Hemel in Volendam stonden mensen 

drie meter van een nooduitgang, maar ze zijn naar 

een raam met tralies toe gevlucht, omdat het meest 

basale gedrag is om naar het licht te vluchten’,  

aldus Zanders.

Bij crisisbeheersing is routine volgens Zanders daarom 

belangrijk. Politie en brandweer moeten  ingeslepen 

routines hebben waar ze onder grote druk op 

terug kunnen vallen. ‘Als je wordt geconfronteerd 

met een probleem dan geeft je brein een aantal 

oplossingen waar je er één kiest, dat gaat meestal 

onbewust. Mensen die onder druk snel besluiten 

moeten nemen dienen dus te beschikken over goed 

ingeslepen patronen. Een piloot of brandweerman 

is getraind om onder druk snel een bepaalde oplos-

sing te kiezen. De keerzijde daarvan is wel een sterk 

beperkte  flexibiliteit.’ Zanders vult aan: ‘Als dit laatste 

van belang is,  bijvoorbeeld voor besluitvormers op 

 strategisch  niveau, dan is het dus van belang de druk 

laag te houden en voldoende tijd te nemen.’

INNOVATIEF
Jan Otten van het Dutch Institute for Technology, 

Safety & Security (DITSS) bekijkt risicomanagement 

en crisisbeheersing op andere manier. Hij stelt dat 

er veiligheidsvernieuwingen nodig zijn om  prettig 

te  leven in een snel veranderende samenleving. 

 Vraagstukken rondom veiligheid moeten volgens hem 

anders worden aangepakt. ‘De politie kan niet altijd 

zelf de beste oplossing bedenken. Maak je vraag open 

zodat iedereen mee kan denken. 

Zeg dus niet: we willen camera’s ophangen, want er 

zijn veel inbraken. Door talenten bij elkaar te brengen 

ontstaan er nieuwe en innovatieve oplossingen.’

Zo zag iemand de witte tent bij de moord op Theo 

van Gogh staan en dat daar enorm veel mensen naar 

bleven kijken. Hij bedacht om tijdens een ander onder-

zoek na een inbraak een witte tent tegen een huis te 

plaatsen. Buurtbewoners kwamen nieuwsgierig kijken 

en daardoor kon aan hen worden uitgelegd hoe de 

inbreker was binnengekomen. Otten: ‘Iedereen in die 

buurt ging preventief denken en het aantal inbraken 

daalde.’ Zijn advies is dan ook om anderen te betrek-

ken bij een vraagstuk en stil te staan bij mogelijke 

samenwerkingspartners om een passende oplossing 

vorm te geven. 

“De politie kan niet altijd zelf de beste oplossing 

bedenken. Maak je vraag open zodat iedereen  

mee kan denken.”

JAN OTTEN VAN HET DUTCH INSTITUTE FOR TECHNOLOGY,  

SAFETY & SECURITY (DITSS)
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De publieke focus op calamiteiten en crisisbeheer-

sing is de laatste tijd sterk toegenomen. Vaak is dat 

bij schokkende gebeurtenissen maar ook op relatief 

kleine schaal kan iets dat niet dagelijks voorkomt al 

een calamiteit zijn. Naast het waardevolle werk dat de 

hulpdiensten verrichten op zo’n moment is aanvul-

lende dienstverlening nodig. Om te weten welke, is 

Arisq 24 uur per dag bereikbaar.  ‘We krijgen uiteen-

lopende vragen’ vertelt Cock. ‘Op dit moment zijn we 

bezig met een onderzoek na een grootschalige brand 

in West Friesland. Maar onlangs werden we gevraagd 

om ethische hackers te verzorgen voor een opdracht-

gever. Die wilde weten of zijn sites stevig genoeg 

waren om een aanval te weerstaan. Het gaat echt 

alle kanten op. Van evenementen tot ongevallen in de 

bouw.’ 

De partners van het platform bieden uiteenlopende 

specialisaties voor het beheersen en bestrijden van 

calamiteiten. Van asbestsanering tot wateranalyse 

en van ontruimen tot het voorkomen van instorting. 

Cock: ‘Op Emergency Expo presenteren we ons met 

een aantal van de partners. Complementair aan elkaar 

staan we op de beursvloer in een opstelling die dat 

mooi weergeeft. Zo komen we dicht bij onze primaire 

doelgroep van gemeentes, veiligheidsregio’s, vast-

goedbeheerders en de industriële bedrijven.’  

De brede doelgroep van Emergency Expo in een 

discipline die de laatste jaren in aandacht stijgt, past 

daarom goed bij de brede dienstverlening die de part-

ners van Arisq op de beurs tonen.

DE EXPOSANTEN

De aandacht voor Unmanned Areal Vehicals (UAV’s) of 

drones zou doen vermoeden dat het om bestaande 

technieken gaat die voor ieder toepasbaar zijn. Niets 

is minder waar. Voor het vliegen met UAV’s zijn strikte 

regels die te maken hebben met het materiaal en de 

onderhoudshistorie van de vliegtuigen maar ook met 

de opleiding van de piloten op afstand. Ivanka:’We zijn 

als bedrijf ‘current’. Dat wil zeggen dat we bij zijn met 

de nieuwste stand van de techniek en we hebben de 

juiste vergunningen en ontheffingen om ons werk te 

doen. En dat doen we ook alleen als het veilig is.’ 

De kracht van UAV’s is duidelijk. Een compleet beeld 

vanuit de lucht geeft een actueel en overzichtelijk 

beeld van een situatie. Dat kan gewoon beeld zijn maar 

ook thermografie of andere technieken. ‘We hebben 

een reeks vliegtuigen en kunnen daar verschillende 

camera’s aan bevestigen.’ Zodra we bij een opdracht-

gever aankomen, zijn we binnen een korte tijd ‘live’  

hebben we een compleet beeld van de situatie. En 

omdat we dat op veel plaatsen voor verschillende op-

drachtgevers doen, groeit onze ervaring en expertise.’ 

Kösters laat op de Emergency Expo zien welke 

dienstverlening Skyvision te bieden heeft. ‘We willen 

kennis maken met nieuwe partijen en de contacten 

onderhouden met onze bestaande relaties. Zo kunnen 

we laten zien dat UAV’s levens kunnen redden en geld 

kunnen besparen.’

 

Beter beeld van boven

Multidisciplinair op de beursvloer
‘Wij behandelen alles dat onze klanten als een calamiteit zien ook als een calamiteit.’ Cock van Santen is 

regiomanager calamiteitendienst bij ingenieursbureau Oesterbaai en vertelt over de dienstverlening die 

Oesterbaai en haar partners met de dienst Arisq leveren. Via één aanspreekpunt biedt het platform een 

multidisciplinaire aanpak om expertise te bieden waar en wanneer dat nodig is. 

‘Met een goed beeld vanuit de lucht kunnen hulpdiensten sneller schakelen bij calamiteiten’ Ivanka 

Kösters van Skyvision legt zo in één zin uit waar de kracht van haar dienstverlening zit. Met UAV’s kan 

het bedrijf ondersteuning bieden bij inspecties, calamiteiten en evenementen. Maar alleen als het veilig 

en toegestaan is!
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SAMEN STERK IN DE REGIO
‘We zijn er altijd. Mensen kunnen 24/7 een beroep op ons 

doen bij een incident of crisis’ Maurice Lenferink is hoofd 

concerntaken bij Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond en 

vertelt over de brede aanpak van de organisatie.

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond staat voor ‘samen 

sterk’ in risicobeheersing, incidentbestrijding en crisisbeheersing 

door een gezamenlijke inzet van diensten, organisaties, burgers 

en bedrijfsleven, waardoor schade en leed bij incidenten wordt 

voorkomen of beperkt. Die mission statement van de website is 

duidelijk. Al jaren werken 2200 medewerkers hard aan de doelen 

van de organisatie, waarbij naast het bestrijden van incidenten 

vooral de preventie voorop staat. Maurice: ’Ook voordat we Vei-

ligheidsregio Rotterdam Rijnmond heetten, werd in deze regio al 

actief samengewerkt aan de veiligheid van burgers en bedrijven. 

En inmiddels zijn wij ‘als merk’ ook goed bekend. Bij de bedrijven 

en bij de burgers van de 15 gemeenten waar we voor werken.’ 

De veiligheidsregio wil met preventie, innovatie en kennisdeling 

zorgen dat problemen voorkomen worden. En als ze er toch zijn, 

moeten de juiste diensten met de juiste materialen ter plaatse 

zijn en aan de slag kunnen. Maurice: ‘We zitten in Rotterdam 

Rijnmond in het gebied met het hoogste risicoprofiel van Neder-

land. Dat vereist dat we er steeds aan werken om klaar te zijn 

voor ontwrichtende situaties.’ Hij vult aan: ‘Het is een proces van 

constant verbeteren. Er is veel aandacht voor innovaties en voor 

kennis- en informatiedelen. We bouwen steeds door aan werk-

bare scenario’s voor alle denkbare situaties. En met die scenario’s 

trainen we voor mogelijke calamiteiten. De kracht zit bij de orga-

nisatie ook in het doelmatig samenwerken van de verschillende 

disciplines.’ 

‘We pakken het ook aan de voorkant aan,’ zegt Maurice. ‘Op 

dit moment loopt de langjarige campagne ‘Veilig Leven’ voor 

inwoners van onze gemeenten waarbij we proberen in contact 

te komen door brandpreventieadviezen te geven en rookmelders 

te plaatsen. En als we dan toch met de mensen praten, kunnen 

we ook kijken of ze bijvoorbeeld het pluizenfilter van de was-

droger wel eens reinigen of de CV Ketel laten onderhouden. Op 

die manier werk je direct aan brandveiligheid en indirect aan het 

bewustzijn van mensen voor veiligheid.’ 

Heldere communicatie is een belangrijke waarde. Maurice: ‘We zijn 

100% transparant. Als er een calamiteit is, melden we wat we 

weten. En als we nog weinig weten, zeggen we dat ook.’ Die open 

aanpak zorgt voor waardering bij de doelgroep. Veiligheidsregio 

Rotterdam Rijnmond  zoekt ook contact met belanghebbenden 

op andere momenten dan bij een calamiteit, bijvoorbeeld op 

Emergency Expo. Maurice: ‘Op de beurs Emergency Expo komen 

we in aanraking met nieuwe ontwikkelingen waar wij mee aan 

de slag kunnen. En met de bezoekers van de beurs kunnen we 

ervaringen delen en bouwen aan een sterk netwerk. Zo blijven 

we steeds bij met maatschappelijke ontwikkelingen en kunnen we 

blijven werken aan een veilige regio.’ 

BEZOEKERSPROFIEL 

Binnen de industrie, overheid, hulpverlening en 

beheer van vitale infrastructuur is een grote 

 hoeveelheid professionals dagelijks betrokken bij 

het bewaken van veilige bedrijfsvoering. Emergency 

Expo richt zich op deze professionals die  betrokken 

zijn bij veiligheid, risico management en crisis-

beheersing. Tot de bezoekers behoren onder meer: 

• Veiligheidsmanagers, Veiligheidskundigen,  

Asset Managers, Facilitymanagers, Veiligheids  - 

coördi natoren en directieleden vanuit de industrie

• Risk & Insurance Managers, Schade experts 

en crisismanagers vanuit het bedrijfsleven en 

 verzekeringswezen

• Beleidsmakers en stafleden bij gemeenten, 

 provincies en ministeries

• Directie en staf vanuit Veiligheidsregio’s

• Directie en staf vanuit de hulpverlening

• Inspecteurs en handhavende instanties

• Docenten en trainers vanuit private en  

publieke scholingsorganisaties

EXPOSANTENPROFIEL

Aanbieders op het gebied van:  

• Preventie: training, simulatie, signalering, 

beveiliging, verzekeringen

• Bestrijding: blus- en brandbestrijdings-

apparatuur, evacuatiemiddelen, vervoers-

middelen, persoonlijke beschermings-

middelen, communicatieapparatuur,  

medische zorg & triage

• Nazorg: bergingsmiddelen, eerste hulp-

middelen, psychische hulp, bevolkingszorg

• Kennis: informatiesystemen, simulatie-

techniek, certificering, opleidingen, 

 consultancy, onderzoeksinstituten en 

 brancheverenigingen



ADVIESCOMITÉ
Het projectteam van Emergency Expo 2016 wordt bij de concep-

tontwikkeling en de totstandkoming van het kennis programma 

ondersteund door afgevaardigden van  exposanten, bezoekers, 

opleiders en brancheverenigingen. Het advies comité adviseert aan 

de hand van markt ontwikkelingen gevraagd en ongevraagd over 

de te volgen strategie.

ASIS Geert-Jan van Lieshout

Bijl PR Lars Walder

Erasmus Universiteit Rotterdam Roel Pieterman

XVR Simulation Joost Beerthuis

Falck Richard Mildenberg

NIBHV Koos Pulleman

V&R Academie Johan de Vogel

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Maurice Lenferink

Veiligheidsregio Utrecht Frank van Wijk

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Chris Dekkers

Samenwerkingspartners

DATUM
5 en 6 april 2016

LOCATIE
Ahoy Rotterdam 

TOEGANG  
Emergency Expo is gratis toegankelijk  

voor professionals na voorregistratie.

OPENINGSTIJDEN
Dinsdag 5 april: 10:00 – 18:00 uur

Woensdag 6 april:  10:00 – 18:00 uur

Gelijktijdig aan Emergency Expo vindt 

Safety&Health@Work, het tweejaarlijkse 

onafhankelijke platform voor oplossingen 

op het gebied van werkveiligheid en  

–welzijn, plaats. Met uw registratiebewijs 

voor Emergency Expo heeft u ook toegang 

tot Safety&Health@Work.

 oktober  10:00 – 18:00 uur

Bel voor meer informatie over deelnemen 

aan Emergency Expo: 010-293 32 63 

of stuur een e-mail naar 

info@emergencyexpo.nl

www.emergencyexpo.nl

www.emergencyexpo.nl
derdag 3 oktober  10:00 – 22:00 uur
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