
 

 

 

 

   Nieuwsbrief juni 2021

Nieuwe website MVZO 

De website van MVZO is vernieuwd en in een moderner jasje 
gestoken. De presentaties die bij bijeenkomsten zijn gegeven zijn na 
invoering van een wachtwoord beschikbaar voor leden van MVZO. Dit 
wachtwoord wijzigt jaarlijks en wordt apart gecommuniceerd. Ben je 
nieuwsgierig geworden? Kijk dan snel op www.mvzo.org. 
--- 
Contributie 2021 
De contributienota’s 2021 van MVZO zijn in de maand mei verstuurd. 
Als het goed is heeft iedereen deze nota ontvangen. Zoals in onze 
vorige nieuwsbrief aangekondigd hebben 
wij een korting toegepast van € 300,-. Heb 
je de nota niet ontvangen? Laat het ons 
weten. Dan sturen wij een kopie.  
--- 
Vacature bestuurslid 

Er is ruimte voor een nieuw 
bestuurslid in ons team. Het bestuur 
van MVZO komt 6x per jaar bij elkaar 
en bespreekt o.a. het programma, 
lopende zaken en financiën van MVZO. 
Wil je met ons meedenken en ben je 
bereid hier 6x per jaar en eventueel 
voorbereidingstijd voor vrij te maken, 
stuur dan een mail naar 
litjens@lwv.nl 
 
--- 

Personalia 
Oud voorzitter Jos Ickenroth overleden. Na een lang ziekbed is de 
oud-voorzitter van MVZO op 60-jarige leeftijd overleden. Jos 
Ickenroth was directeur commercie & operations van de Cuijpers 
Groep. Wij wensen de familie en collega’s veel sterkte met het 
verwerken van dit verlies.  
--- 

 

 

NB: het tijdvak is indicatief op basis van 

fysieke bijeenkomsten. ‘Live’ workshops 

worden omgezet in digitale versies. 
 

Woensdag 29 september 2021 
13:00-17:00 uur 

‘Leren van incidenten’ 

Woensdag 20 oktober 2021 
12:30-17:00 uur, 

‘Betrokken leiderschap’ voor 
de MVZO directieleden 

Woensdag 24 november 2021 
13:00-17:00 uur, 

‘Just Culture’. 
 

Terugblik voorlichting Risicogebieden 
Het beleid voor omgevings-
veiligheid gaat onder de Nieuwe 
Omgevingswet ingrijpend wijzigen. 
Het Groepsrisico als onderdeel van 
de QRA-berekeningen wordt 
omgezet in de berekening van 
zogenaamde “Aandachtsgebieden” 
voor brand, explosie en een 
toxische wolk. Op woensdag 7 april 

werd in samenwerking met MasterClass West en VNCI een zeer druk 
bezette digitale bedrijfsvoorlichting gegeven.  
 
Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden werd duidelijk dat er 
nog veel vragen zijn. Wat betekent het concreet als één van de 
berekende risicocontouren over bewoond gebied of een kwetsbaar 
object valt? Wat betekent dat voor bestaande en nieuwe 
bestemmingsplannen? De VNCI houdt de vinger aan de pols en treedt 
in overleg met de regionale veiligheidsnetwerken. Vanwege de 
gevoeligheid en het vertrouwelijk karakter worden de presentaties 
niet openbaar gepubliceerd. 
--- 
Terugblik workshop Atex 

Hoe zorg je er voor dat je veilig kunt werken in 
explosieve atmosferen en blijvend voldoet aan 
wet- en regelgeving? Op woensdag 14 april vond 
een digitale MVZO bijeenkomst plaats over “Veilig 
werken in explosieve atmosferen”. De presentaties 
zijn terug te vinden op de vernieuwde website 
onder presentaties. 
 

Na een korte toelichting op het Standpuntsdocument Industrie van de 
VNCI, gericht op veilig werken in gezoneerd gebied, zijn knelpunten 
bij recente BRZO-inspecties gedeeld en een aantal praktische 
oplossingen aangereikt. Helaas is het officiële standpunt van 
Inspectie SZW nog niet beschikbaar en heeft VNCI besloten te 
wachten met publicatie van haar Standpuntsdocument tot deze 
formele reactie beschikbaar is. MVZO zal zoals toegezegd beide 
documenten zo spoedig mogelijk beschikbaar stellen aan de leden. 
--- 
Fijne vakantie 
Wij wensen jullie een hele fijne zomer en hopen elkaar in het najaar 
weer “live” te begroeten.  
Het bestuur van MVZO 
Cees de Bont, voorzitter  
Frank Douven, penningmeester 
Rob Gülickers 
Patric de Konink 
Mark Smits, programmamanager 
Sandra Litjens, secretariaat MVZO 
 
 

 


