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(Kandidaat) Register-Experts
branche Scheepvaart en Techniek

Rotterdam, 21 september 2012
Betreft: Uitnodiging workshops SGS “Oil, Gas & Chemicals” en “Niet destructief onderzoek”

Geachte (kandidaat) Register-Expert,
Namens het branchebestuur Scheepvaart & Techniek hebben wij de eer u uit te nodigen voor twee
interessante en interactieve workshops

“Oil, Gas & Chemicals”
en
“Niet destructief onderzoek”
SGS is bereid gevonden deze bijeenkomst voor de leden van het NIVRE te organiseren. Het
hoofdkantoor van SGS is gevestigd in Genève, Zwitserland. SGS is de wereldleider op het gebied van
inspectie, controle, analyse en certificering en zij onderhoudt wereldwijd een netwerk van ca. 1.350
kantoren en laboratoria met meer dan 70.000 werknemers. De onderneming werd in 1878 opgericht in
Rouen als een Frans inspectiebedrijf voor granenverzendingen en werd in 1919 geregistreerd in Genève
onder de naam Société Générale de Surveillance. Vanaf medio twintigste eeuw is SGS steeds meer gaan
verbreden en haar diensten ook in andere markten gaan aanbieden. In deze tijd is men zich ook gaan
richten op de industrie.
Doelgroep
Deze bijeenkomst is expliciet bedoeld voor alle (kandidaat)Register-Experts ingeschreven in de branche
Scheepvaart en Techniek.
Inhoud
Tijdens deze bijeenkomst maakt u kennis met de producten/diensten van SGS in het algemeen en in het
bijzonder op het gebied van olie- en gaslogistiek en niet destructief onderzoek.
Programma
15.00 - 15.30 uur : Inloop
15.15 - 15.45 uur : Welkomstwoord SGS
15.45 - 16.30 uur : Parallelle workshops
“Oil, Gas and Chemicals”
De logistiek voor olie en gas kan heel complex zijn. Het is niet vanzelfsprekend dat
producten veilig, zeker en in naleving van nationale en internationale normen op de
beoogde bestemming afgeleverd worden. Aan de hand van cases worden kritische
stappen in de waardeketen voorgelegd en besproken hoe risico’s zoveel mogelijk
geminimaliseerd kunnen worden.
“Niet destructief onderzoek”
Van bouwlocaties, pijpleidingen en raffinaderijen tot scheepswerven en
kerncentrales, de betrouwbaarheid van processen en apparatuur moet op basis van
wet- en regelgeving gecontroleerd worden. Op dit proces wordt dieper ingegaan.
16.30 - 17.30
: Rondleiding
17.30 - 19.00
: Netwerkgelegenheid met hapjes

Datum, locatie en parkeergelegenheid
Donderdag 1 november 2012
SGS Nederland B.V.
Malledijk 18
3208 LA Spijkenisse

(Navigatieadres: Puntweg 2, 3208 LD Spijkenisse)

Er is voldoende parkeergelegenheid op of rondom het terrein van SGS Nederland.
Kosten
Dit seminar wordt u aangeboden door SGS Nederland B.V. Hierdoor kunnen wij u deze bijeenkomst
gereduceerd aanbieden voor € 25,00 excl. BTW.
Permanente Educatie en deelnamebewijs
Na deelname ontvangt u middels Extranet 10 opleidingspunten en een NIVRE - bewijs van deelname.
Deelname en annulering
Aan deze bijeenkomst kunnen maximaal 40 personen deelnemen.
Aanmelding geschiedt uitsluitend middels Extranet. Na aanmelding ontvangt u automatisch een
e-mailbericht en barcode ter bevestiging.
In geval van annulering kunt u zich eveneens middels Extranet afmelden. Na afmelding ontvangt u
automatisch een e-mailbericht ter bevestiging. Bij annulering binnen twee weken 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 hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen u te mogen begroeten op
1 november 2012.
Met vriendelijke groet,
Branchebestuur Scheepvaart en Techniek

