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Safety Forward 2019 - Future meets the Future 
 

Woensdag 27 november 2019 van 12:30 – 17:00 uur @ Van der Valk Hotel Breukelen 

 

Beste relatie,  

 

Vorig jaar zijn de Young NVVK en Quentic samen naar Berlijn geweest voor het ‘Future meets the 

Future’ event; een internationale trip dat in het teken stond van kennisdeling, netwerken en 

verbinden. Het tweedaagse programma bestond uit een klantbezoek van Quentic, interactieve 

discussies & presentaties over alles wat met innovatie, technologie en veiligheid te maken heeft. Een 

uitgebreid verslag van dit event is gepubliceerd in het NVVK Info Magazine #1 (zie bijlage).  

 

Gebaseerd op dit thema en voortkomend uit onze brainstorm sessie, verzorgen wij dit najaar een 

interactief evenement over veiligheidstrends in de toekomst*. Vanuit verschillende invalshoeken 

zullen diverse gastsprekers hun visie toelichten en antwoord geven op de volgende vraag: Welke 

veiligheidstrends zullen impact hebben op uw werk, als Safety Professional, in de toekomst? 

 

Safety Forward 2019 vindt plaats op woensdag 27 november in Hotel Van der Valk in Breukelen.  

 

Sprekers: 

• Jop Groeneweg – Hoogleraar 'Safety in Healthcare' (TU Delft), Projectleider Human factors  
(Universiteit Leiden) en Senior Researcher (TNO) 

• Marcel Vervoort – Veiligheidskundige, Arbeidshygiënist i.o. en Stralingsdeskundige 
(Wageningen University & Research) 

• Jos Villevoye – Veiligheidskundige, MSHE Veiliggeit® 

 
Programma:  
12:30 – 13:00  Ontvangst met koffie & thee  
13:00 – 13:15  Opening Safety Forward  
13:15 – 14:00  Presentatie: Jop Groeneweg – “Just Culture”  
14:00 – 14:45  Presentatie: Marcel Vervoort – “Risico’s van Nanotechnologie” 
14:45 – 15:00  Pauze 
15:00 – 16:30  Presentatie + Workshop: Jos Villevoye – “Ik ga de toekomst in en ik neem mee…” 
16:30 – 17:00 Afsluiting & borrel  
 
Locatie:  
Hotel Van Der Valk Breukelen 

https://www.veiligheidskunde.nl/over-nvvk/basisgroepen/young-nvvk
http://www.quentic.nl/


Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen 
 

• Er is voldoende parkeergelegenheid bij het hotel. Parkeren is gratis 

• Plan route met Google Maps 

• Van der Valk Hotel Breukelen is ook goed bereikbaar met het OV (NS-station Breukelen en 
vervolgens is het slechts een 2 minuten durende wandeling naar het hotel) 

 
Inschrijven: 
Inschrijven is mogelijk via deze link: https://www.quentic.nl/safety-forward-2019/ 

 

Let op:  

• Inschrijving is mogelijk tot 25 november 2019 

• Deelname aan het event is kosteloos maar bij een ‘no show’ zonder afmelding rekenen wij 

EUR 30, - p.p. 

Wij verwelkomen je graag op woensdagmiddag 27 november! Tot dan?  

 

*Sub doelstelling is een leerzame maar ook vooral innovatief en op de toekomst gericht evenement 

neer te zetten naar lering van het jaarlijks HS2E event van Quentic. Met dit initiatief worden de 

bestuursleden van de toekomst klaargestoomd om zelf een veiligheidsevenement te kunnen 

neerzetten. Zowel Quentic als de Young NVVK vinden verbinden een belangrijke factor naar de 

toekomst. Om die reden stellen wij het evenement ook open voor andere brancheverenigingen, 

zoals de NVVA en de BA&O en nodigen wij deze organisaties, hogescholen en andere enthousiaste 

partijen uit om te helpen in de organisatie van de volgende versie van het evenement ‘Safety 

Forward’ in 2020. Volledig gericht op de behoefte van de veiligheidssector in 2035. 

Voor overige vragen en/of opmerkingen kun je contact op nemen met: 
 
Sander Kraaijenbrink - Voorzitter Young NVVK 
Email: youngnvvk@veiligheidskunde.nl  
Telefoon: 06 – 83 39 53 45  
 
Aesa Brans – Lead & Marketing Specialist Quentic 
Email: aesa.brans@quentic.com 
Telefoon: 020 491 91 41 
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