
 
 

 
NVRB & Honeywell organiseren op woensdag 21 november het 

Symposium: 
 
 

De toekomst van risico- en veiligheidsmanagement 

Risicoreductie door technologische innovaties 
 
 
De NVRB is dé vertegenwoordiger van het Risico- en Betrouwbaarheidsdenken in Nederland. De 
NVRB wil dit bereiken door te agenderen, kennisontwikkeling aan te jagen en deskundigen samen 
te brengen in een kennisnetwerk. In samenwerking met Honeywell wordt daarom op 21 november 
een symposium georganiseerd over de toekomst van risico- en veiligheidsmanagement. 
 

Thema 
Met het toepassen van technologische innovaties zoals Artificial Intelligence, Internet of Things en 
Virtual of Augmented Reality wordt de rol van een van de grootste risicofactoren, de mens, steeds 
kleiner. Door IoT kan er oneindig veel data verzameld worden en in combinatie met AI is de 
voorspellende kracht hiermee enorm. Gevaarlijke situaties en/of downtime van assets kunnen 
hierdoor van tevoren gemitigeerd worden door predictive maintenance. Door middel van 
Augmented Reality kunnen operators beter opgeleid worden en worden inspecteurs en 
onderhoudspersoneel ondersteund, waardoor human errors meer en meer uitgesloten worden. 
Tijdens dit symposium staat het gebruik van technologische innovaties voor risico- en 
veiligheidsmanagement centraal. Wat is er allemaal mogelijk? En hoe verhouden we ons als mens 
tot een wereld waarin algoritmes steeds meer bepalen? 

 

Key Note Speaker 
Peter Paul Leutscher is partner bij RedZebra Group en verbonden aan het 
programma Duurzame Veiligheid 2030 van RIVM en onderdeel van de 
projectgroep Veiligheid Voorop. In zijn presentatie staan de volgende vragen 
centraal: 

• Hoe verandert onze context met Technologie als drijvende kracht? 

• Wat betekent dat voor de wijze waarop wij gewend waren om risico’s te beheersen? 

• Wat betekent dat voor mij, voor ons en voor onze organisatie?  

 
Locatie 
De locatie van het symposium is Hal4 aan de Maas, Watertorenweg 200 in Rotterdam. 
 

Aanmelden 
Aanmelden is mogelijk door op deze registratielink te klikken. Deelname is gratis voor zowel NVRB-
leden als niet-leden. Bent u toch onverhoopt verhinderd, meldt u dan af via nvrb@caos.nl.  

 

https://goo.gl/maps/7X9FZrBEzzp
https://noq.caos.nl/forms/nvrb/application
mailto:nvrb@caos.nl


 
 

Programma 
 

12.00-13.00  
Ontvangst gasten met een lunch 
 

13.00-13.10  
Opening symposium door Erik van Marle (voorzitter NVRB) en Michiel van Kaam 
(Honeywell) 
 

13.10-13.50  
Peter Paul Leutscher (RedZebra Group) 

• Risk & Safety leadership in the 4th Industrial Revolution 
 

13.50-14.30  
Marcel Nieuwpoort (Microsoft) 

• De visie van Microsoft op AI: hoe kun je er vandaag mee aan de slag en 
voorbeelden uit verschillende industrieën en toepassingen van AI 
 

14.30-15.00              Koffiepauze 

15.00-15.35 Michel Jennes (Honeywell) 

• Toepassingen van Augmented 
Reality d.m.v. nieuwe Technology 

Prof. dr. Alp Akcay (TU Eindhoven)  

• Decision making model on real-
world IoT data for predictive 
maintenance 

15.40-16.15 Cheryl van Heyningen (Sogeti)  

• Augmented Reality for Predictive 
Maintenance  
 

Rudi Bott (Honeywell) 

• Process Safety Workbench:  
Centralize, Synchronize, and 
Minimize Risk 

16.20-17.00  
Marty Knopert (Honeywell) 

• Allemaal leuk die digitale technologie en connected… maar hoe zit het met 
cyber security? 

 

17.00-19.00  
Afsluitende borrel 

• SMX en Connected Helmet demo 
 

 


