
Risicomodellen uit het verleden bieden 
(geen) garantie voor de toekomst

Benno Baksteen

Oud-gezagvoerder bij 
de KLM en luchtvaart-
deskundige. Voorzitter 
van de DEGAS (Dutch 
Expert Group Aviation 
Safety) om de veiligheid 
te verhogen.

De NVRB is hét kennisplatform voor risicoanalyse en 
bedrijfszekerheid. De vereniging wordt gedragen door 
organisaties die stuk voor stuk toonaangevend zijn op het 
onderwerp Risicoanalyse en Bedrijfszekerheid. NVRB is een 
levendige club met circa 180 leden, die elkaar regelmatig 
treffen op één van onze interactieve avondbijeenkomsten.

Cyp van Rijn

Oud Research Manager 
en RAMS Specialist 
binnen de olie- en gas-
industrie. Oud-lector Risk 
and Safety Assessment. 
Mede-oprichter NVRB en 
erevoorzitter van ESReDa. 

John Stoop

Mede-oprichter van de 
vakgroep Veiligheids-
kunde aan de TU Delft. 
Luchtvaart ongevallen 
onderzoeker en lid ISASI 
(International Society of 
Air Safety Investigators). 

Mirjam Nelisse

Senior Research Scientist 
bij TNO, onderzoekt 
risico’s van buitengewone 
belastingen op civiele 
kunst werken en veilige 
toepassing van nieuwe 
brand stoffen voor schepen.

Bas Kolen

Onderzoeker aan de 
TUDelft en weten
schappelijk directeur bij 
HKV lijn in water. Nauw 
betrokken geweest bij het 
onderzoek van Fieldlab 
evenementen.

  PROGRAMMA
 
12.00 – 13.00 Ontvangst met lunch  
 
13.00 – 13.10  Opening door NVRB-voorzitter Erik van Marle 
 
13.10 – 13.50  Cyp van Rijn 
 Asset management: hoe effectief is 
 het sturen op basis van risico en kosten? 
 
13.50 – 14.10  Pauze 
 
14.10 – 14.50  John Stoop 
 Risicoanalyses in de luchtvaart
 
14.50 – 15.30  Mirjam Nelisse 
 Aanvaarrisico’s en Zeesluis IJmuiden
 
15.30 – 15.50  Pauze 
 
15.50 – 16.30 Bas Kolen 
 Risico’s van evenementen 
 tijdens een pandemie 
 
16.30 – 17.10 Benno Baksteen 
 Cultuurkul – over mensen en systemen 
 
17.10 – 18.00 Afsluitende borrel
  
18.00 – 21.00 Feestelijk Lustrumdiner (deelname optioneel) 

Gratis deelname voor genodigden, wél voor 1 april registreren. 

Toch verhinderd? Meld u af via nvrb@caos.nl Informatie via nvrb@caos.nl of 020 589 32 32

  klik hier   om u aan te melden!

7de LUSTRUM SYMPOSIUM
Woensdag 13 april 2022 | 12 – 18 uur
Stadskasteel Oudaen | Oudegracht 99, 3511 AE Utrecht
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