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Geachte (Kandidaat) Register-Risicodeskundige,
Namens de vakcommissie Groot Zakelijk van het branchebestuur van het geassocieerd Register
Risicodeskundige nodigen wij u hierbij van harte uit voor het seminar

Afvalverwerking anno 2016
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
PE
Kosten

: Risicodeskundige
: Dinsdag 9 februari 2016
: 13.00 uur tot 19.00 uur
: ARN, Nieuwe Pieckelaan 1, 6551 DX te Weurt (zie pag. 2 voor routebeschrijving!)
: 4 opleidingspunten
: € 45,00 exclusief btw

Inhoud
Het verwerken van afval is een proces dat veelvuldig voorkomt in Nederland. Bij het verwerken van de
afvalstromen komen ook diverse risico's naar voren, waarbij met grote regelmaat branden ontstaan. Het is
daarom van essentieel belang, dat alle risicovolle processen bekend zijn en dusdanig zijn afgeschermd,
dat grote calamiteiten worden voorkomen. Vrijwel alle processen met betrekking tot het verwerken van de
afvalstromen komen voor bij onze gastheer, waarbij veel aandacht is voor het beveiligingsniveau.
Daarnaast zal een spreker namens de branchevereniging "Vereniging Afvalbedrijven" inzoomen op de visie
Brandveiligheid vanuit deze branche en ook vanuit zijn eigen bedrijf (Shanks).
Gastheer
ARN is een van de weinige energieproducerende bedrijven in Nederland en in de wereld die daartoe louter
secundaire brandstoffen gebruiken én die die secundaire brandstoffen grotendeels zelf produceren door de
opwerking van afvalstoffen. Jaarlijks levert ARN ongeveer 160.000 MWh elektriciteit aan het openbare net
en bijna 700 TJ warmte aan externe afnemers. Om dit te realiseren, accepteert ARN op jaarbasis zo'n
550.000 ton afval. Middels de modernste technieken probeert ARN op optimale wijze energie te
produceren en tegelijkertijd de afvalberg, die wij met z'n allen produceren, te verkleinen (zie ook http://
www.arnbv.nl).
ARN is bereid gevonden om voor de Register Risicodeskundigen een interessant en interactief programma
te organiseren op het gebied van afvalverwerking. Daarnaast is het bedrijf Mactwin bereid gevonden ons
mee te nemen in de overwegingen en uiteindelijke realisatie van de (brand) beveiliging, met name gericht
op vroegtijdige detectie in combinatie met automatische blussing (of niet), zoals bij ARN geïnstalleerd
(zie ook http://www.mactwin.com ).
Doelstelling seminar
Behandelen van de risicovolle processen en op welke wijze zijn de processen beschermd of kunnen /
moeten worden beschermd, waarbij in dit seminar specifiek de nadruk ook wordt gelegd op de
toegevoegde waarde van infrarooddetectie.

Programma
Het programma bestaat uit:
13.00 - 13.30 uur
13.30 - 14.00 uur
14.00 - 14.45 uur
14.45 - 15.00 uur
15.00 - 15.30 uur
15.30 - 16.45 uur
16.45 - 17.45 uur
17.45 - 18.45 uur
18.45 - 19.00 uur

Ontvangst en registratie
Presentatie door ARN
Toelichting vanuit de brancheorganisatie "Afvalwerking" door de heer E. Nieuwenhuis,
H&S Manager Veiligheidskunde, van het bedrijf Shanks (zie www.shanks.nl )
Pauze
Casus ter voorbereiding op de rondleiding
Rondleiding met een bus over het terrein
Broodjesbuffet
Toelichting Mactwin op de cases en de (brand) beveiliging
Evaluatie

Deelname en annulering
Aan dit seminar kunnen maximaal 45 personen deelnemen. Indien aanmelding via Extranet niet meer mogelijk is,
verzoeken wij u als geïnteresseerde (via Extranet) te registreren. Bij voldoende geïnteresseerden wordt er
mogelijk een tweede bijeenkomst georganiseerd.
Aanmelding geschiedt uitsluitend middels Extranet. Na aanmelding krijgt u automatisch een e-mailbericht en
barcode ter bevestiging. De barcode dient als inschrijfbewijs.
Routebeschrijving
Voor de routebeschrijving verwijzen wij u naar de website (zie www.arn.nl).
Let op: de meeste navigatiesystemen sturen u naar de weegbrug; dit is echter de ingang voor vrachtwagens.
Als bezoeker dient u de hoofdingang te gebruiken. Bij de slagbomen kunt u zich bij de portier melden. De portier
zal u vervolgens naar het kantoorgebouw doorsturen, alwaar de dames van de receptie u zullen ontvangen.
Annuleringsregeling
In geval van annulering kunt u zich middels Extranet afmelden. U krijgt hiervan automatisch een e-mailbericht ter
bevestiging. Bij annulering binnen één week voor aanvang van het evenement wordt u 50% van het bedrag in
rekening gebracht. Indien u zich in het geheel niet afmeldt zijn wij genoodzaakt u het volledige bedrag voor
deelname in rekening te brengen.
Bij onvoldoende aanmeldingen is het NIVRE gerechtigd deze bijeenkomst te annuleren of te verplaatsen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen uw aanmelding binnenkort
tegemoet te mogen zien.
Met vriendelijke groet,
Vakcommissie Groot Zakelijk
branche Risicodeskundige
16-01-11/YV

