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Nieuwe risico’s, 

nieuwe opvattingen, 

nieuwe oplossingen.
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ca
ll 

fo
r 

ab
st

ra
ct

s

WWW.NVVKVEILIGHEIDSCONGRES.NL                 13 EN 14 MAART 2019                HOTEL PAPENDAL TE ARNHEM 1

Op 13 en 14 maart 2019 is het tweejaarlijkse NVVK-congres in 
Papendal. Hét congres voor en door veiligheidsprofessionals. 
Netwerken en kennisuitwisseling staan centraal en daar kunt 
ú een bijdrage aan leveren. Wilt u uw kennis en ervaring delen 
met collega’s? Dien een abstract in en misschien spreekt u als 
deskundige op het congres.

Het thema van dit congres daagt ons uit om na te denken over 
wat we concreet moeten veranderen om veiligheid continue te 
blijven verbeteren. Welke consequenties hebben ontwikkelingen als 
flexibilisering, globalisering en robotisering? Welke kansen bieden 
big data, nudging, serious gaming, citizen science, sensoren/smart 
sensing systems, virtual- en augmented reality? En hoe kunnen we 
als deskundigen meer leren van successen, van hoe het werk in 
de praktijk verloopt, van aanpassingsvermogen en van positieve 
veiligheid (resilience)? 

Kortom: wat ga ik anders doen? De congrescommissie heeft de  
opzet van het congres een beetje veranderd. Op dit congres maken 
we naast Denk-sessies nog meer ruimte voor Droom-sessies en  
Doe-sessies. 

http://www.nvvkveiligheidscongres.nl
www.veiligheidskunde.nl
http://www.nvvkveiligheidscongres.nl


Denken 
Dit is wat u gewend bent, leuke inspirerende presentaties, waarbij u aan het 
denken wordt gezet. Uw bijdrage aan een Denk-sessie is een presentatie 
van maximaal 15 minuten in een sessie met 4 sprekers.
U kunt ook een Verdiepende Denk-sessie organiseren. Dan zorgt u zelf 
voor een thema en voor 3 sprekers rondom dit thema. De sprekers dienen 
in te gaan op de wetenschappelijke achtergronden, de manier waarop dit in 
de praktijk wordt uitgevoerd en de lessen uit de evaluatie.

Dromen
Een Droom-sessie is een sessie van 1,5 uur, waarin we de toekomst gaan 
verkennen, voorspellen of superforecasten. Vragen als ‘Hoe zou het zijn 
als…?’ of ‘Wat kunnen we anders doen in 2025?’ komen hierin uitgebreid 
aan bod. U betrekt de deelnemers actief bij uw sessie, crowdsourcing dus. 
Dit kunt u doen om bijvoorbeeld een visie op te stellen voor de toekomst 
van een NVVK-vakgroep, of als onderzoeker om meningen te peilen onder 
de beroepsgroep. U gaat dus met een verbeterd product naar huis! 

Doen
Een Doe-sessie is een interactieve sessie van 1,5 uur. Het doel is om 
deelnemers kennis te laten maken met een interventie, tool of aanpak. Het 
gaat om iets maken of iets ervaren. Bijvoorbeeld een game ervaren, met big 
data aan de slag gaan om trends te ontdekken, zelf sensoren testen, met 
een VR/augmented reality-bril een nieuwe werklocatie verkennen/ervaren, 
een straatje leggen met een stratenlegmachine of een robot leren praten. 
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De abstracts
Een abstract bevat globaal de volgende inhoud:

Presentatie in Denk-sessie Aanleiding, aanpak, methoden/technieken, 
resultaten, conclusie en lessen.

Verdiepende Denk-sessie 1 abstract waarin u 3 sprekers benoemt, 
vanuit wetenschap, praktijk en evaluatie.

Droom-sessie

Vraag waarover gedroomd gaat worden, 
aanpak van de sessie, aantal deelnemers 
aan de sessie, benodigde materiaal en 
zaalruimte. 

Doe-sessie
Het doel, een omschrijving van de sessie, 
de aanpak, het aantal deelnemers in een 
sessie, benodigde ruimte. 

U dient uw abstract met 300 tot maximaal 400 woorden in 
op www.nvvkveiligheidscongres.nl. Hier vindt u een vast format.
De uiterste inleverdatum is 1 september 2018.
Wij zien uit naar uw bijdrage, veel succes!

De NVVK-congrescommissie
- Frank Guldenmund
- Adri Frijters
- Jop Groeneweg
- Viola van Guldener
- Ton Jeen
- Martijn Mud
- Anca Mutu
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