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(Kandidaat) Register-Experts
branche Scheepvaart en Techniek

Rotterdam, 29 juli 2013
Betreft: Uitnodiging bedrijfsbezoek / workshop “Ontwikkelingen bij IHC Merwede”

Geachte (kandidaat) Register-Expert,
In samenwerking met IHC Merwede nodigt het branchebestuur Scheepvaart & Techniek van het NIVRE u
graag uit voor een bedrijfsbezoek en interessante, interactieve workshop

“ONTWIKKELINGEN BIJ IHC MERWEDE”
Doelgroep
Deze bijeenkomst is expliciet bedoeld voor alle (kandidaat) Register-Experts ingeschreven in de branche
Scheepvaart en Techniek.
Inhoud
IHC Merwede is een toonaangevende wereldwijd actieve bouwer van producten voor de maritieme
sector. Men is gericht op de voortdurende ontwikkeling in ontwerpen en bouwen. IHC Merwede ontwerpt
en bouwt werktuigen in een relatief korte tijd, waarna deze over een langere operationele tijd ingezet
worden.
Tijdens een korte introductie zullen aan de hand van een aantal onderwerpen diverse ontwikkelingen,
waar IHC Merwede momenteel mee bezig is, belicht worden. Dit wordt gevolgd door een interactieve
workshop, waarbij de deelnemers, aan de hand van een aantal stellingen, vanuit hun kennis en ervaring
kunnen ingaan op en discussiëren over de typische operationele aspecten.
Sprekers
De algemene introductie van de workshop zal verzorgd worden door de heer Henk van Muijen, managing
director van MTI Holland B.V., IHC Merwede’s technologie- en kenniscentrum.
De sprekers Dick Stander, Sergio Ooijens, Wouter Blaas en Menno Broers, eveneens werkzaam bij MTI
Holland B.V., zullen de diverse onderwerpen inleiden. De heer Carel Reuser, expert van Van Woerkom,
Nobels & Ten Veen, zal het programmadeel “De praktijkvisie van een schade-expert” verzorgen. De
heren Sergio Ooijens en Bert Jan de Keijzer zullen de terugkoppeling van de workshop verzorgen.
Programma
15.00 - 15.30 uur : Ontvangst en registratie
15.30 - 15.45 uur : Introductie door de heer Henk van Muijen
15.45 - 17.00 uur : Introductie workshoponderdelen, afgewisseld door de praktijkvisie van een
schade-expert:
- Life Cycle Support / Life Cycle Eng.
- inleiding door de heer Dick Stander
- Beaver Dredger Custom Design
- inleiding door de heer Sergio Ooijens
- De praktijkvisie van een schade-expert - door de heer Carel Reuser
- Standaard hopper design
- inleiding door de heer Wouter Blaas
- Tidal energy
- inleiding door de heer Menno Broers
17.00 - 18.00 uur : Workshop waarin de bovengenoemde onderwerpen per groep besproken worden.
De personen die de inleiding geven, zullen per groep het betreffende onderwerp
verder uitdiepen.
18.00 - 19.00 uur : Diner en terugkoppeling van de workshop
19.00 - 20.00 uur : Rondleiding over het terrein van IHC Merwede
20.00 - 20.30 uur : Einde programma, met een kopje koffie/thee

Datum, locatie en parkeergelegenheid
Woensdag 18 september 2013
IHC Merwede
Smitweg 6
2961 AW Kinderdijk
In de bijlage treft u een routebeschrijving aan ( of klik op: Routebeschrijving ).
U kunt zich melden bij de portier. Vervolgens kunt u binnen de slagbomen parkeren. Indien u de
mogelijkheid hiertoe heeft, wordt u verzocht te carpoolen.
Bijzonderheden
U wordt verzocht een geldig legitimatiebewijs mee te nemen; hier zal bij aankomst naar gevraagd
worden. Voorts wordt u verzocht bij aankomst uw veiligheidsschoenen direct mee te nemen (deze dient
u te dragen tijdens de rondleiding om 19.00 uur).
Kosten
De kosten voor deelname aan dit seminar bedragen € 40,00, excl. BTW, inclusief diner en koffie/thee.
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 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 helaas genoodzaakt u het volledige bedrag voor deelname in rekening te brengen.
Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd en hopen u te mogen begroeten op
18 september 2013.
Met vriendelijke groet,
Branchebestuur Scheepvaart en Techniek

Bijlage: routebeschrijving

