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Het programma
Conferentie ‘Kennis en nieuwe technieken in de chemische keten’ 

26 September 2018.
Opening door Dagvoorzitter Lorraine Vesterink en Luciën Govaert.  [Timeframe: 10.00 – 10.10]

‘De wereld innoveert: doet u mee?’.
Door:  Hans Groenhuijsen – Innovator / strategisch adviseur 
 
Van oudsher zijn de logistiek en de chemische sector twee redelijk behoudende sectoren. De wereld ontwikkelt 
zich echter snel; van vergroening van de chemie, verduurzaming, bestrijding plastic soep tot ali express en de 
innovatieve logistieke concepten van Amazon. In mijn presentatie kijken we naar innovatie vanuit verschillende 
perspectieven en de rol die voor u is weggelegd om hierop strategie te ontwikkelen. Veel ondernemingen zullen 
ingrijpend moeten veranderen; veel ondernemingen zullen het niet redden. Nieuwe ondernemingen ontstaan die 
nieuwe producten en diensten bieden, gedreven en gefaciliteerd door al die grote veranderingen.
[Timeframe: 10.10 – 11.00]

‘Robotisering bij Dow’. 
Door: Peter Voorhans 

Om veiliger en efficienter inspectie- en onderhoudswerkzaamheden uit te kunnen voeren, zet Dow steeds vaker 
robots in. Ook Dow Terneuzen doet sinds vorig jaar veel ervaring op met het werken met robots en is het 
centrum van Europa mbt robotica  van waaruit de verschillende sites gesupport en opgeleid  worden. Peter zal 
nadere informatie geven over de voordelen en mogelijkheden mbt robotica in de procesindustrie.
[Timeframe: 11.10 – 11.40] 

Koffie PAUZE   [Timeframe: 11.40 – 12.00]

‘Samen op weg naar een schone, gezonde en veilige leefomgeving’. 
Door: Peter Torbijn - Directeur Veiligheid en Risico's

Samen met bedrijfsleven en wetenschap wordt er momenteel in het gezamenlijke Programma Duurzame Veilig-
heid 2030 hard gewerkt aan een aantal thema's waarop, buiten het bestaande kader van regelgeving, veilig-
heidswinst te behalen is. Op de Chemiebeurs 2018 zal Peter Torbijn u een kijkje in de Rijkskeuken geven.    
[Timeframe: 12.00 – 12.40]

Lunch  [Timeframe: 12.40 – 13.25]

 ‘Human factor’ 
Door: Joey Nijsten - Namens ANSUL Solutions BV 

Doormiddel van een introductie van de Vliegramp op Tenerife en Captain van Zanten neemt hij ons mee naar de 
vraag “Waardoor ontslaan ongelukken, en wat zijn hier de human factors”. Tevens wordt er aandacht besteed 
aan wat zijn rode vlaggen en hoe hiermee om te gaan, en wat is er voor een groepsdruk en gevaar gewenning 
met het oog op 11 gevaarlijke houdingen. Waar mogelijk zal er verschillende linken gelegd worden met de 
branche (opslag gevaargoed) en met de veiligheid omtrent blusinstallaties.   
[Timeframe: 13.25 – 13.55] 



Het programma
Workshop 1: ‘Juridische vraagstukken’
Door: Esther Broeren – Element Advocaten

Aan de hand van praktijkvoorbeelden en antwoorden op vragen die bij het bedrijfsleven naar voren komt praat 
Esther Broeren u bij over uw rechten en plichten. Daarnaast de behandeling van een aantal prakijkcases.   
[Timeframe: 14.00 – 14.30]

Workshop 2: ‘Blootstelling aan kankerverwekkende stoffen’ 
Door: Diana Martens – Projectleider gevaarlijke stoffen Inspectie SZW

Dat werknemers door het werken met gevaarlijke stoffen ziek worden moet niet als “part of the job” worden 
gezien. Echter sterven er per jaar nog steeds 3000 werknemers doordat zij in het verleden zijn blootgesteld. 
Ook in de opslag wordt er met CMR stoffen gewerkt en worden werknemers blootgesteld. Hoe te voorkomen dat 
zij ziek worden? Hoe preventieve maatregelen nemen?  Welke stappen moet je als bedrijf nemen om werkne-
mers te beschermen (en om te voldoen aan de wetgeving)? In deze presentatie een korte toelichting van 4-stap-
pen aanpak en hoe de Inspectie SZW tegen dit onderwerp aankijkt. Kom ervaren hoe we samen de “road to 
zero” kunnen bewandelen. 
[Timeframe: 14.00 – 14.30]

Koffie PAUZE   [Timeframe: 14.30 – 14.50]

Workshop 3 ‘Laatste ontwikkelingen invoering Omgevingswet’.
Door: Drs. Martin Kleijburg – RoyalHaskoningDHV

In gestaag tempo wordt er steeds meer duidelijk over de inhoud van de Omgevingswet. Nadat in de presentatie 
van Martin Kleijburg een korte inleiding is gegeven over de Omgevingswet, worden de hoofdlijnen van de invoe-
ringsregelgeving en het overgangsrecht duidelijk gemaakt. Daarna wordt, specifiek aan de hand van enkele 
voorbeelden, ingegaan op de vraag wat er kan gebeuren met de voorschriften van de huidige omgevingsver-
gunningen en met de rechtstreeks werkende voorschriften van het Activiteitenbesluit voor vergunningplichtige 
bedrijven. 
[Timeframe: 14.50 – 15.20]

Workshop 4 ‘PGS15: scenario’s en maatregelen’  
Door: Jan Heitink – Risicoanalyst AVIV

Als direct betrokkene bij het opstellen van de PGS15 Nieuwe stijl heeft Jan een directe rol in het opstellen van 
de onderliggende scenario-analyse. In zijn presentatie gaat hij in hoe BRZO bedrijven al langer bezig zijn met 
scenario’s en dat die verwachting nu ook bij PGS15 bedrijven komt te liggen. Hij laat tevens de betrekkelijkheid 
van scenario’s zien en waar de uitgangpunten van berekeningen die wij in de veiligheid hanteren op gebaseerd 
zijn. Dat roept de eerlijke vraag op: wat is veiligheid en is het scenario realistisch.
[Timeframe: 14.50 – 15.20]

 ‘De laatste ontwikkelingen rondom ‘PGS15 Nieuwe stijl’. 
Door: Paula Bohlander programmamanager NEN / Robbert van ‘t Veer.

De PGS-reeks wordt omgezet in een Nieuwe Stijl. Dit wordt gedaan om goed aan te sluiten op de Nieuwe 
Omgevingswet en het Besluit Activiteiten Leefomgeving (nu het Activiteitenbesluit). In deze sessie wordt kort 
toegelicht wat de nieuwe stijl inhoudt, waarin wordt gewerkt volgens een risicobenadering. Maar vooral ook …. 
wat gaat dit betekenen voor de gebruikers van PGS 15?
[Timeframe: 15.20 – 15.55]

Terugkoppeling o.l.v.  Dagvoorzitter.  [Timeframe: 15.55 – 16.05] 

Borrel [Timeframe: 16.05 – 16.30]



Bio lezers

Hans Groenhuijsen

Hans Groenhuijsen studeerde nieuwste geschiedenis (Utrecht) en 
bedrijfskunde (Delft). Hij is sinds 1984 als adviseur en (interim) 

manager betrokken bij transformaties en innovatie. Hij is ook actief 
als spreker, dagvoorzitter en columnist. Hij was werkzaam bij Boer & 

Croon, Centraal Beheer, Athlon, Akzo Nobel, Pon en Rabobank. 

Hij voerde adviesopdrachten uit voor Achmea, Eureko, Leaseplan, 
Athlon, Ford Europe, PSA, BMW. Met ruim 30 jaar ervaring in 

industrie, handel, zakelijke dienstverlening en financial services, 
slaat hij de brug naar de toekomst. 

Peter Voorhans 

Peter Voorhans,  TES, Technical support leader EMEAI heeft een 
achtergrond in Manufacturing, EH&S en maintenance. Hij is verant-

woordelijk voor Design Engineering, Compliance (KvG)  Maint 
Expertise en Technical support , waaronder oa. robotics,  binnen 

Dow Chemical Terneuzen en EMEAI. 

Hij tevens lid van het Global robotics team, EMEAI robotics team en 
Tnz robotics team. Hij heeft een degree in mechanical  and Chemi-

cal Engineering



Bio lezers

Peter Torbijn 

drs. ing.  Peter Torbijn (1956) studeerde bouwkunde en bedrijfs-
kunde, is getrouwd en heeft een volwassen zoon. Vervulde 
diverse (beleids- en management) functies in de volkshuisves-
ting, de ruimtelijke ordening en nu in het milieubeleid.
Sinds enkele jaren is hij directeur Omgevingsveiligheid en 
Milieurisico’s bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 
Daar is ondergebracht het externe veiligheidsbeleid, moderni-
sering, het beleid voor chemische stoffen en de stelselverant-
woordelijk voor vergunningverlening, toezicht en handhaving 
(voor de liefhebbers van afko’s: VTH, BRZO, PGS, REACH 
e.d.). Alles gericht op een gezonde en veilige leefomgeving, die 
ook als zodanig ervaren wordt. Waar risico’s verwaarloosbaar 
zijn voor mens en milieu en nieuwe ontwikkelingen in zichzelf 
(inherent) veilig en gezond zijn. 

Joey Nijsten 

Joey Nijsten is als directeur van  Acaleph een Enthousiaste en 
energieke persoonlijkheid met innoverende ideeën. Na jaren-
lang lid te zijn van diverse verenigingen en zelf diverse events 
georganiseerd te hebben ontstond bij Joey Nijsten en Dennis 
Meevissen het idee om een nieuw concept op te zetten. Dit 

concept bestond uit het oprichten van een stichting die toege-
voegde waarde levert voor een select gezelschap door het 

organiseren van edities met als doel het boeien en het verbin-
den van mensen. Het ontzorgen en adviseren van de klant 

omtrent hun opleidingsbehoefte inzake veiligheid gerelateerde 
opleidingen en goed luisteren naar de klant, meedenken en 

vooruitdenken. Innovaties uitstippelen en uitvoeren met 
betrekking tot het "Realistisch Trainen". Joey verzorgt zijn 

presentatie namens Ansul.



Bio lezers

Esther Broeren 

Mrs. E. (Esther) Broeren is advocaat en 
partner bij ELEMENT Advocaten. 

Zij is gespecialiseerd in het omgevingsrecht en het 
stoffenrecht met een bijzondere focus op (externe) veiligheid.

 
Esther publiceert en doceert met regelmaat op deze terreinen 

en beschikt over ruime ervaring in het adviseren van en 
procederen voor zowel bedrijven als overheden.

Diana Martens 

Diana Martens, projectleider blootstelling gevaarlijke stoffen bij 
Inspectie SZW. Werkt binnen het programma Bedrijven met 
Gevaarlijke Stoffen van de Inspectie. Van huis uit kom ik uit 

chemische industrie (laboratorium, kwaliteit, procestechnolo-
gie). Daar heb ik 20 jaar in gewerkt. 

17 jaar geleden begonnen bij de (destijds) Arbeidsinspectie als 
specialist Chemische Veiligheid. De laatste 10 jaar als project-
leider en gevaarlijke stoffen zijn altijd rode draad geweest in 

loopbaan



Bio lezers

Drs. Martin Kleijburg 

Martin Kleijburg heeft 30 jaar ervaring met vergunningaanvra-
gen en vergunningverlening ingevolge de Wet milieubeheer en 

de Wabo – met name voor bedrijven waar de opslag en 
behandeling van gevaarlijke stoffen een relevant bedrijfson-

derdeel is. 

In de procedures coördineert Martin de verschillende onder-
zoeken die Royal HaskoningDHV uitvoert en verzorgt hij 

doorgaans de aanvraag, de begeleiding van de procedure en 
het stakeholdermanagement. Als PGS 15 specialist verzorgt 

Martin audits, adviezen en trainingen.

Jan Heitink 

 
Ir. Jan Heitink (62) is afgestudeerd chemisch technoloog 

(Universiteit Twente). Hij werkt sinds 1984 als risicoanalist bij 
AVIV BV te Enschede. Zijn werkgebied is kwantitatieve 

risicoanalyse van gevaarlijke stoffen, zowel in transportsyste-
men (buisleidingen, binnenvaart) als stationaire installaties. 

Naast het rekenwerk verzorgt hij cursussen op het terrein van 
de externe veiligheid en ondersteunt bedrijven en overheden 

bij het omgaan met deze problematiek. Momenteel is hij 
betrokken bij het opstellen van de PGS15 nieuwe stijl. 



Bio lezers

Paula Bohlander 

Paula Bohlander is Programmamanager van de PGS-beheer-
organisatie. De PGS-beheerorganisatie is sinds 2008 in het 

beheer van NEN (het Nederlands Normalisatie-instituut). 
Vanaf het begin is zij betrokken bij de PGS. 

Voor die tijd heeft zij bij NEN verschillende nationale en inter-
nationale normalisatie trajecten ondersteund, met name op het 
gebied van oppervlaktebehandeling (verf, metallieke deklagen 
etc.) en biobrandstoffen. Paula Bohlander is afgestudeerd als 

chemicus aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.  

Robbert van ’t Veer

Robbert van ’t Veer is senior adviseur vergunningen/Milieu en 
Veiligheid bij Antea Group en is als inhoudsdeskundige en als 
auteur betrokken geweest bij de herziening van de PGS15 en 
momenteel als auteur betrokken bij de PGS 15 “nieuwe stijl”. 

 De heer Van 't Veer kent de wereld van de bedrijven met 
gevaarlijke stoffen en de relatie met vergunningverlening en 

handhaving en is bekend met de praktijk.



Sponsoren



U vindt ons hotel aan de snelweg A16, 
afslag (20) 's Gravendeel.

Vanuit Amsterdam

• A2 richting Utrecht/'s Hertogen-
bosch.

• Neem afslag Knooppunt Ever-
dingen en voeg in op de A27/E311 

richting Gorinchem/Breda.

• Neem afslag Knooppunt Gorin-
chem en voeg in op de A15/E31 rich-

ting Rotterdam.

• Neem afslag (23) Papendrecht 
N3 richting Dordrecht.

• Sla linksaf naar de N214/3, ga 
verder op de N3.

• Neem de afslag richting Amstel-
wijck.

• Voeg in op Laan van Europa.

Breda / 's Hertogenbosch

• A16 richting Dordrecht/Rotter-
dam.

• Afslag 's Gravendeel (nr. 20) 
naar de N217 richting Oud-Beijerland.

• Voeg in op de Laan van Europa.

Gorinchem / Nijmegen / Utrecht

• A15 richting Ridderkerk/Barendrecht.

• Afslag (23) Papendrecht naar de N3 
richting Dordrecht.

• Sla linksaf naar de N214/N3, ga verder 
op de N3.

• Neem de afslag richting Amstelwijck.

• Voeg in op Laan van Europa.

Rotterdam / Den Haag

• A16 richting Breda.

• Afslag (20) 's Gravendeel naar N3/N217 
richting Oud-Beijerland/Papendrecht.

• Sla linksaf naar de provinciale weg 
N217/N3.

• Ga verder op de N217/N3.

• Sla linksaf naar de Laan van Europa.

Route beschrijving



VNCW lid worden

De regels voor de opslag van gevaarlijke stoffen zijn veelomvattend en het actueel houden van de 
kennis binnen het bedrijf is niet eenvoudig. Ook staan er belangen op het spel en zijn ontwikkelingen 
in deze wet en regelgeving niet altijd in uw voordeel. Dan heeft u behoefte aan een goede belangen 

vertegenwoordiger. 

De branchevereniging VNCW komt op voor de belangen van de bedrijven en organisaties die over 
één of meerdere PGS15 opslagen beschikken. Als lid van de vereniging bent u direct betrokken bij 
alle ontwikkelingen op het gebied van gevaarlijke stoffen en externe veiligheid. Als vereniging zullen 

we gezamenlijk inspraak verlangen en wordt u betrokken in nieuwe ontwikkelingen op het gebied van 
wet- en regelgeving. Een aantal voordelen op een rij.

-  Als VNCW dringen we aan op inspraak op het gebied van nieuwe normen, wet- en regelgeving. 
VNCW opslagleden mogen binnen de vereniging voorstellen doen voor aanpassingen in voorgestel-
de wet- en regelgeving.
Meedoen (op vrijwillige basis) aan Veiligheid Voorop.

-  Uw bedrijf komt met naam en toenaam op de ledenlijst en opslaghouders kunnen gratis een 
banner op de website plaatsen. Andere leden en potentiele klanten zullen u hierdoor sneller kunnen 
vinden. Geassocieerde leden mogen een gratis advertentie plaatsen op de toeleverancierssite.

-  U ontvangt tenminste vier keer per jaar het VNCW Nieuws, waarmee u ook inzake de Opslag van 
gevaarlijke stoffen volledig geïnformeerd blijft. Ook tussendoor informeren wij u regelmatig.

-  Jaarlijks wordt u uitgenodigd gratis deel te nemen aan de jaarlijkse conferentie (Opslagleden t/m 4 
deelnemers en geassocieerde leden t/m 3 personen gratis toegang).

-  Kortingen op cursussen via VNCW College en toegang tot Chemiebank.

Surf naar http://www.vncw.nl om u op te geven.

De vereniging voor de chemische logistiek
VNCW

Wordt lid van de branche vereniging voor de chemische logistiek



Chemiebeurs.nl


