Betreft:

uitnodiging VOMI Safety Day 31 januari 2019

Geachte,
Het afgelopen jaar is het gezamenlijk initiatief van VOTOB en VOMI om de veiligheid in de opslagketens te
verbeteren verder doorgezet. Dit heeft geresulteerd in onder andere een aantal succesvolle bijeenkomsten
waaronder ook de kick-off van de tweede meeting welke in oktober 2018 uitgevoerd zal worden. Door de
goede relatie tussen VOTOB en VOMI, nodigen wij u namens VOMI graag uit voor de derde editie van de
VOMI Safety Day.
Hoe mooi zou het zijn als veiligheidsincidenten niet meer zouden voorkomen in de Nederlandse
procesindustrie? Alle partijen welke actief zijn in deze sector streven dan ook naar 0-incidenten. Eén ding
staat vast, voor het bereiken van dit doel is samenwerking tussen partijen wenselijk en noodzakelijk. Niet voor
niets is “samenwerken in de keten” één van de pijlers van Veiligheid Voorop.
Vanuit VOMI willen wij graag een extra bijdrage leveren om de samenwerking tussen opdrachtgevers en
opdrachtnemer te stimuleren. Om deze reden organiseert VOMI op 31 januari 2019 de tweede editie van de
VOMI Safety Day. Het doel van deze dag is om samen met onze opdrachtgevers, aan de hand van concrete
praktijk cases, kennis en ervaring uit te wisselen op het gebied van ketensamenwerking.
Uw aanwezigheid wordt bijzonder op prijs gesteld. Het volledig programma treft u hieronder aan. Inschrijven
kan via https://www.vomi.nl/nieuws/vomi-safety-day-2019/
Bij uw inschrijving kunt u gebruiken maken van de volgende VIP Code: VOMIsd19
Alvast een indruk krijgen wat u te wachten staat, bekijk dan het filmverslag van de tweede editie via: link
Datum:
Tijd:
Locatie:

donderdag 31 januari 2019
10:30 – 19:00
De Fabrique, Utrecht

Voorlopig programma:
10:30 – 11:00
Inloop en ontvangst in exposantenruimte;
11:00 – 12:00
Opening door dagvoorzitters MiER en keynote;
12:00 – 13:00
Themaronde 1 met 3 (interactieve) presentaties;
13:00 – 14:00
Netwerklunch in exposantenruimte;
14:00 – 15:00
Themaronde 2 met 3 (interactieve) presentaties;
15:00 – 16:00
Themaronde 3 met 3 (interactieve) presentaties;
16:00 – 16:30
Pauze;
16:30 – 17:30
Plenair afsluiting olv dagvoorzitters MiER;
17:30 – 17:45
Afsluiting met borrel en walking dinner;
19:00
Einde VOMI Safety Day.
U zult t.z.t nader informatie ontvangen over de diverse
workshops
Met vriendelijke groeten,
Mark Ammerdorffer en Yorick Lieffering
Directeur VOMI
Projectmanager VOMI

Over VOMI: VOMI is de brancheorganisatie voor dienstverlenende bedrijven in de procesindustrie. Met haar kernwaarden kwaliteit en veiligheid, zet de vereniging
zich in om onderhoudswerkzaamheden in de procesindustrie veiliger en van hogere kwaliteit te maken. www.vomi.nl

