(Kandidaat)Register-Experts Risicodeskundigen
branche Vervoer en Transport

Rotterdam, 18 september 2013

Geachte (Kandidaat) Register-Risicodeskundige,
Onder auspiciën van de vakcommissie Vervoer en Transport van het branchebestuur Risicodeskundige,
organiseert het NIVRE op 28 oktober 2013 het seminar

DUURZAME MOBILITEIT:
kans of noodzaak?
Doelgroep
Dit seminar is bestemd voor alle (Kandidaat-)Register-Risicodeskundigen. Ook andere belangstellenden
zijn van harte welkom.
Sprekers
Het seminar wordt verzorgd door de vakcommissie Vervoer en Transport met de medewerking van de
heer Sebastiaan van Koekenberg (Competence Development Manager bij Volvo Trucks), de heer
Many van Krieken (Technisch trainer bij Volvo Trucks) en de heer Jos van den Broek (Directeur van
IvDM).

Inhoud
Het is een seminar gericht op duurzaam ondernemen met de focus op transportbranche.
Onderwerpen:








De 3 p’s People, Planet en Profit, hoe werkt dat in de praktijk?
Duurzaamheid, alleen een containerbegrip?
Is duurzaamheid de reddingsboei van de toekomst?
Hoeveel invloed heeft het ‘gedrag’ op duurzaamheid?
Hoe maak je duurzaamheid leuk?
Volvo in relatie tot duurzame mobiliteit.
Inzoomen op de hybridetechniek door Volvo, niet alleen de theorie maar ook de praktijk.

*Transport in de toekomst.
Het IvDM (Instituut voor Duurzame Mobiliteit) werkt samen met de mobiliteitssector aan een duurzame
toekomst. Als kennisinstituut voor duurzame mobiliteit wil IvDM namens haar partners aanjager zijn van
duurzaamheid richting de professionals in de mobiliteitsbranche.
De samenleving verandert en de mobiliteitsbranche verandert mee. Zonder mobiliteit staat alles stil en
duurzaamheid is een cruciale randvoorwaarde voor een succesvolle toekomst. Duurzaamheid is ook een
steeds belangrijker argument voor de consument om zaken te (blijven) doen met een mobiliteitsbedrijf.
En dit stelt andere prioriteiten aan de mensen die er werken, aan hun vakmanschap, innovatiekracht,
ondernemerschap en leiderschap. Daarom is in 2008 het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IvDM)
opgericht door BOVAG en RAI Vereniging.
Technologische ontwikkelingen in de voertuigen en transportsystemen van Volvo beloven een
opwindende toekomst. Dergelijke vooruitgang is een 'must' als we de uitdagingen willen aangaan die
onze maatschappij te wachten staan.
De Volvo Group werkt aan de toekomstige behoeften op het gebied van veiligheid, gezondheid en het
welzijn van onze planeet. Tegelijkertijd werken we aan oplossingen voor de stijgende behoeften aan
transport.
De toekomst stelt Volvo voor uitdagende eisen en behoeften. Maar deze leiden tot op hun beurt tot
boeiende en stimulerende innovaties en projecten.
*bron: IvDM/Volvo
Programma
15.30 - 16.00 uur
16.00 - 16.15 uur
16.15 - 17.00 uur
17.00 - 18-00 uur
18.00 - 18.45 uur
18.45 - 19.45 uur
19.45 - 20.00 uur

ontvangst met koffie/thee
opening
presentatie duurzaamheid Volvo
groep 1 presentatie IvDM Groep 2 praktijk Volvo Hybrid
buffet
groep 2 presentatie IvDM Groep 1 praktijk Volvo Hybrid
evaluatie en afronding

Datum
U kunt aan het seminar deelnemen op 28 oktober 2013.
Locatie
Volvo Cars Nederland, Stationsweg 2 te 4153 RD Beesd, tel.: 0345-688 888
Routebeschrijving Volvo
Prijs
De kosten voor deelname aan het seminar bedragen € 75,00 exclusief btw.
Permanente Educatie
In het kader van de Permanente Educatie behalen Register-Risicodeskundigen voor deelname aan dit
seminar 20 opleidingspunten. De deelnemers ontvangen automatisch een certificaat van deelname.

Deelname
Aanmelding geschiedt uitsluitend middels Extranet. Na aanmelding krijgt u automatisch een
e-mailbericht en barcode ter bevestiging. De barcode dient als inschrijfbewijs.
Bij onvoldoende aanmeldingen houdt het bestuur van het NIVRE zich het recht voor het seminar te
annuleren.
Annulering
In geval van annulering kunt u zich middels Extranet afmelden. U krijgt hiervan automatisch een
e-mailbericht ter bevestiging. Bij annulering binnen een 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 helaas
genoodzaakt u het volledige bedrag voor deelname in rekening te brengen.
Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd en begroeten u graag op
28 oktober 2013.
Met vriendelijke groet,

Branche Risicodeskundige,
vakcommissie Vervoer en Transport

