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UITNODIGING

Helicopter Safety Workshop 
donderdag16·10·2014
Samen de helikopterveiligheid versterken!

In navolging op drie succesvolle Nederlandse Helikopter Veiligheidsdagen organiseert het Nationaal Lucht- 
en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) op donderdag 16 oktober 2014 een internationale Safety Workshop. 
Deze dag, welke wordt gefaciliteerd door het European Helicopter Safety Team (EHEST) en het International 
Helicopter Safety Team (IHST), vindt plaats tijdens Helitech 2014 in de RAI in Amsterdam. Door het 
organiseren van deze workshop worden belanghebbenden bij elkaar gebracht om kennis en ervaringen uit 
te wisselen en zodoende samen de helikopterveiligheid te versterken. De workshop concentreert zich op de 
belangrijkste elementen welke de vliegveiligheid beïnvloeden, te weten:
• Flight training
• Risk management
• Safety management systems
• Voordelen van technologieën en technologische oplossingen ter verbetering van de vliegveiligheid

Naast diverse presentaties zal een op de praktijk gerichte training worden gegeven op het gebied van Risk 
Assessment en Safety Management System implementatie. Er zal inzicht worden gegeven in het gebruik en 
het implementeren van deze middelen om te komen tot maximaal profijt. Deze training is vooral gericht op 
de ‘kleinere’ operators die hiermee weinig tot geen ervaring hebben. Het workshopconcept behandelt het 
gezamenlijke veiligheidsbelang op een informatieve, creatieve en vooral interactieve manier.

Deelname aan de workshop is gratis, maar aanmelden is verplicht. Aanmelden kan via 
de Helitech 2014 web site op http://www.helitechevents.com/agenda/The-Safety-Workshop/ 
Op de Helitech website is ook meer algemene informatie te vinden.

Zie ommezijde voor een korte versie van het 
(voorlopige) programma. 

http://www.helitechevents.com/agenda/The-Safety-Workshop/ 


Voorlopig programma donderdag 16 oktober 2014

10.30 Welkom door Directeur van NLR  Michel Peters
10.45 IHST voortgang    Kim Smith
10.55 EHSIT ST Technology     Joost Vreeken
11.15 EHEST disseminatie    Francesco Parisi
11.40 USHST disseminatie    Nick Mayhew, Mike Phillips
12.20 Helicopter Flight Data Monitoring  Matthias Klein, Mike Pilgrim, Paul Spring
13.15 Lunch
13.45 Safety Management System briefing  Stefano Burigana
14.00 Safety management training   Stefano Burigana
15.15 Discussie
15.35 Afsluiting     Matt Zuccaro
15.45 Einde

Een uitgebreidere versie van het programma zal regelmatig worden geactualiseerd op de Helitech web site.

Redenen om deel te nemen

√ Ontvang de meest recente veiligheidsinformatie vanuit de industrie
√ Luister naar interessante presentaties en neem deel aan belangrijke trainingen
√ Krijg een beter inzicht op veiligheidsgebied van leidende organisaties en sprekers

Locatie 

Amsterdam RAI
Europaplein
1078 GZ Amsterdam

Een gedetailleerde routebeschrijving voor auto en 
openbaar vervoer is te vinden op www.rai.nl

Neem voor meer informatie contact op met:
• Jos.Stevens@nlr.nl (088-5113299)
• Joost.Vreeken@nlr.nl (088-5113129)

NB. Indien van toepassing verzoeken wij u deze uitnodiging ook verder in uw organisatie bekend te willen stellen
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http://www.helitechevents.com/agenda/The-Safety-Workshop/ 
http://www.rai.nl/nl/amsterdam-rai/route-bereikbaarheid/Pages/default.aspx

