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Het jaarcongres Atex & Process Safety op 9 juni in DeFabrique 
in Utrecht is gericht op de beheersing van explosie- en proces-
veiligheid in de procesindustrie. Het fysieke congres zal circa 
250 deelnemers tellen. Diverse sprekers zullen de deelnemers 
nadien ook online bijpraten.

Wie als professional te maken heeft met explosiegevaarlijke stoff en 
– of dat nou is als leverancier van apparatuur of als HSE (health, sa-
fety & environment) manager van een stortgoed verwerkend bedrijf 
– heeft de verantwoordelijkheid om de hieraan verbonden risico’s 
te beheersen. Dat vraagt om het juiste kennisniveau en praktische 
ervaring. Pas dan is het mogelijk om allerhande veiligheidsaspec-
ten te beoordelen en te bewaken.

Kennisdeling
Het jaarlijkse Atex & Process Safety-congres, georganiseerd door 
Heliview,  stelt kennisdeling tussen vakgenoten centraal. Sprekers 
gaan in op de laatste ontwikkelingen op het gebied van explosievei-
ligheid en procesveiligheid. Met 250 deelnemers is het evenement 
ook bij uitstek geschikt om een waardevol netwerk te onderhouden 
of op te bouwen.

Onderwerpen
Enkele onderwerpen die tijdens het congres aan de orde komen:
•  Ontwerpen van explosieveilige machines volgens de Atex153-richt-

lijn
•  Inventariseren van explosierisico’s op basis van de Atex 153-richt-

lijn
•  Uitvoeren van risicobeoordelingen en periodieke inspecties
• Opstellen en beoordelen van zoneringsplannen
• Overeenstemmen met regelgeving Atex en IECEx
• Gebruiken van niet-Atex apparaten op basis van NTA 7914
• Maken van een explosieveiligheidsdocument (EVD)

Sprekers
Tijdens het congres zullen diverse deskun-
digen hun expertise delen op het podium 
(op 9 juni) én online via on-demand video-
talks (vanaf 10 juni). Een greep uit de spre-
kers:
•  Gerard Zwetsloot, zelfstandig onderzoe-

ker, adviseur en voormalig hoogleraar 
Health and Safety Management

•  Gerdian Jansen, Atex-specialist en lid van 
diverse NEN normcommissies

•  John Bruijnen, Hydrogen Safety and Ex-
plosion Safety Assurance Engineer

•  Albert Schuiling, zelfstandig elektrotech-
nisch- en Atex-specialist

•  Stefan Platteschorre, Head of Maintenan-
ce bij Maasvlakte Olie Terminal

•  Chris Schiepers, HSE- en Atex-specialist
•  Arno Mensink, specialist chemische vei-

ligheid bij de Nederlandse Arbeidsinspec-
tie

•  Kees de Kraker, specialist procesveiligheid 
bij de Nederlandse Arbeidsinspectie 

•  Casper Wassink, voorzitter van vereniging 
KINT

•  Bert van der Made, HSE- en Atex-specia-
list

Tickets
Aanmelding voor het Atex & Process Sa-
fety-congres is mogelijk via heliview.nl/
atex-process-safety of door de QR code te 
scannen.

Atex & Process 
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