Wanneer moet ik deze module volgen?
Het is aan te raden om deze module te volgen
indien u met de volgende vragen te maken heeft:
•
•
•

Risico-analyse
FMEA, HEART
& BowTie
Naast het onderzoeken van (bijna-) incidenten en
calamiteiten kan een onderzoeker ook ingezet
worden om een prospectieve risicoanalyse uit te
voeren. Hierin wordt vooruit in de tijd gekeken
naar mogelijke risico’s en incidenten die daar uit
kunnen voortvloeien. Daarbij probeer je helder
te definiëren wat de mogelijke risico scenario’s
zijn en met welke maatregelen (barrières) een
incident voorkomen kan worden. Uitkomsten van
incidentenanalyses kunnen vervolgens gebruikt
worden om de prospectieve risico analyse te
verbeteren. Steeds meer accreditatie organisaties
leggen de nadruk op prospectieve risicoanalyses.

•

Hoe krijg ik structureel inzicht in mijn risico’s en
maatregelen?
Wat is er voor nodig om maatregelen effectief te
laten zijn?
Waar kunnen wij als organisatie onze middelen
(financiën, apparatuur) het beste voor in zetten?
Welke maatregelen hebben het meeste ‘nut’?

Andere modules

Voor het analyseren van incidenten wordt de
module ‘Incidentanalyses’ aangeraden.

24/10/2018
9:00 - 17:00 uur
€ 500,- ex. BTW per module
Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunch.

Programma
Het programma van deze module ziet er als volgt
uit:
•

•

•

Binnen de context van ISO 31000
(risicomanagement) worden de verschillende
analysemethoden geplaatst;
Verschillende analysemethoden worden
behandeld, waaronder:
• FMEA
• BowTie
• HEART (een methodiek specifiek gericht
op het beoordelen van menselijke
betrouwbaarheid)
Onderhouden van risicobarrières.

Utrecht
De training kan ook als in-company worden
aangeboden, afhankelijk van uw wensen. Daarbij
kan veel ruimte worden vrijgemaakt om de
opgedane kennis tijdens de training toe te passen
op eigen casussen. In overleg met u bepalen we
datum, locatie, tijdstip, lengte en inhoud van de
opleiding.

Voor inschrijving, vragen over de inhoud of
incompany mogelijkheden kunt u contact
opnemen met Gert-Jan Kamps

Gert-Jan Kamps, MSc.
kamps@intergo.nl.
+31 618623586

