
 

 



 

	

PRESENTEER UW ORGANISATIE AAN  

200 ZORGPROFESSIONALS 
 
Na een zeer succesvolle eerste congres in 2017 organiseert De Zorg Brandveilig op dinsdag 

27 maart opnieuw een bijzonder congres over risicogestuurde brandveiligheid in de zorg. 

Vanuit verschillende zorgbranches bezoeken zo’n 200 professionals met brandveiligheid als 

aandachtsgebied het congres ‘De Zorg Brandveilig’ in het congrescentrum Spant! in 

Bussum. 

 

Inhoudelijk is deze congreseditie flink vernieuwd, maar de succesvolle ingrediënten van de 

vorige keer zijn behouden. Zo ook de ‘beursvloer’, die door zowel bezoekers als exposanten 

in 2017 met een ruime voldoende werd beoordeeld. 

 

IDEALE MOGELIJKHEID 

Het congres De Zorg Brandveilig is een ideale mogelijkheid om uw product, dienst of 

organisatie op het gebied van risicogestuurde brandveiligheid onder de aandacht te brengen 

van brandveiligheidsverantwoordelijken in de zorg. U kunt een plaats te huren op het 

speciaal daarvoor ingerichte marktplein, dé centrale ruimte van het congres. De ontvangst, 

lunch en borrel na afloop vinden plaats op het marktplein. Ook kunnen deelnemers een extra 

bezoek aan het marktplein inplannen bij het samenstellen van hun congresprogramma. U 

krijgt dus gegarandeerd de gelegenheid om uw organisatie te presenteren aan de 

deelnemers van het congres.  
 

Geef u snel op als exposant en maak op een laagdrempelige manier contact met uw 

doelgroep. 

 



 

	

ACHTERGROND CONGRES 
 

RISICOGESTUURDE BRANDVEILIGHEID 

Bij het bieden van een veilige omgeving aan cliënten en patiënten hoort een risicogestuurde 

aanpak van brandveiligheid. Het programma De Zorg Brandveilig stimuleert een omslag van 

een regelgerichte naar een risicogestuurde aanpak.  

 

Het voldoen aan wet- en regelgeving is immers voor zorgorganisaties vaak niet voldoende 

om veiligheid van cliënten, patiënten, bezoekers en medewerkers bij brand te garanderen. 

Volgens de actuele inzichten is een risicogestuurde benadering van brandveiligheid het 

meest effectief in het voorkomen van brand en het beperken van de gevolgen van een 

brand. Het programma De Zorg Brandveilig heeft de afgelopen drie jaar een schat aan kennis 

over en ervaringen met risicogestuurde brandveiligheid verzameld die tijdens dit congres in 

een aantal actieve workshops en op een marktplein worden gedeeld. Tijdens het congres 

krijgen bezoekers dan ook op diverse manieren handvatten aangereikt voor het succesvol 

vormgeven van deze aanpak in hun organisatie.  

 

INITIATIEFNEMERS 

Het congres is een onderdeel van het gelijknamige programma De Zorg Brandveilig. 

Initiatiefnemers zijn Brandweer Nederland en ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN, 

verenigd in de Brancheorganisatie Zorg (BoZ). Het programma wordt ondersteund door het 

ministerie van VWS.  

 
 

Op www.dezorgbrandveilig.nl vindt u meer informatie over het programma De Zorg Brandveilig.  

 

 



 

	

HET CONGRES 
 
DATUM EN TIJD 

Dinsdag 27 maart, 10:00 - 17:00 uur (inloop vanaf 09:15 uur) 
 

LOCATIE 

Spant! 

Dr. A. Kuyperlaan 3 

1402 SB Bussum 

 

CONGRESPROGRAMMA VOOR DEELNEMERS 

09:15 - 10:00 uur Ontvangst op het marktplein 

10:00 - 10:30 uur Plenaire congresopening 

10:40 - 11:20 uur 1e keuzeblok workshops 

11:30 - 12:10 uur 2e keuzeblok workshops 

  LUNCH op het marktplein 

12:50 - 13:30 uur 3e keuzeblok workshops 

13:40 - 14:20 uur 4e keuzeblok workshops 

  PAUZE op het marktplein 

14:40 - 15:20 uur 5e keuzeblok workshops 

15:30 - 16:10 uur 6e keuzeblok workshops 

16:10 - 17:00 uur Afsluiting met een hapje en een drankje 

 

Omdat u zich als exposant bevindt op het marktplein, dé centrale beursruimte van het 

congres, zullen er altijd bezoekers aanwezig zijn in de exposantenruimte. Op het marktplein 

vinden niet alleen de ontvangst, lunch en borrel na afloop plaats, maar ook één van de 

workshops. Deelnemers aan deze sessie krijgen ook een half uur de tijd om op het 

marktplein te besteden tijdens een van de in te plannen keuzeblokken.   



 

	

INHOUD CONGRES 

Brancheorganisaties Zorg (BoZ) en Brandweer Nederland stimuleren met het programma de 

De Zorg Brandveilig de omslag van een regelgerichte naar een risicogestuurde aanpak van 

brandveiligheid. Het programma heeft de afgelopen drie jaar een schat aan kennis over en 

ervaringen met risicogestuurde brandveiligheid verzameld die tijdens dit congres worden 

gedeeld. Denk aan onderwerpen als het organiseren van brandveiligheid, inzicht in de 

effectiviteit van maatregelen en cauïstieken.  

 

Experts uit de wereld van brandveiligheid en zorg verzorgen tijdens dit congres een aantal 

echte doe-sessies waarin deelnemers aan de slag gaan met de brandveiligheid in hun eigen 

organisatie. Ook spelen door De Zorg Brandveilig geselecteerde ‘good practices’ een 

belangrijke rol en worden de mogelijkheden van virtual reality getoond. Het marktplein, waar 

u de congresbezoekers kunt ontmoeten, sluit daar naadloos op aan.  

 

BEZOEKERSPROFIEL 

Het congres is gratis toegankelijk voor iedereen die werkzaam is een van de deelnemende 

zorgbranches. Het programma is vooral interessant voor iedereen die werkt in de zorg en 

betrokken is bij het thema brandveiligheid, zoals veiligheidscoördinatoren, facilitair 

managers, medewerkers vastgoed, BHV-verantwoordelijken, locatieverantwoordelijken, 

arbocoördinatoren en zorgmanagers, maar ook voor zorgprofessionals in het primair proces. 

 

 

Het in kaart brengen van alle risico’s is essentieel voor een geslaagde risicogestuurde 

aanpak van brandveiligheid. Risico’s zijn niet alleen te vinden in het gebouw en de 

installaties, maar ook in het gebruik ervan, waarbij cliënt-/patiëntkenmerken en –gedrag 

belangrijke factoren zijn. Een goede samenwerking tussen de interne verantwoordelijken 

voor brandveiligheid en professionals uit de zorgpraktijk is dan ook belangrijk. Daarom 

stimuleert de congresorganisatie deelnemers om de bijeenkomst samen met een collega te 

bezoeken. 

 

Het congres en de expertronde worden speciaal georganiseerd voor de volgende branches: 

• Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 

• Gehandicaptenzorg (GHZ) 

• Verpleeg- en verzorgingshuizen (VVT) 

• Ziekenhuizen, umc's en revalidatiecentra (ZKH/UMC) 

 



 

	

WORKSHOPS EN MARKTPLEIN 

In zes zogenoemde workshoprondes nemen congresbezoekers deel aan het volledige 

congresprogramma. De verschillende workshops zijn afwisselend en interactief en worden 

aangeboden door professionals uit de wereld van brandveiligheid en de zorg. Een groot deel 

van het programma is door de bezoekers zelf in te vullen. Aan een van de workshops is een 

bezoek aan het marktplein gekoppeld, waardoor er altijd deelnemers op het marktplein 

aanwezig zijn. Ook tijdens de lunch, de pauzes en het afsluitende hapje en drankje hebben 

bezoekers de gelegenheid om u als exposant te bezoeken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

	

MOGELIJKHEDEN TOT EXPOSEREN  

 

HET MARKTPLEIN 

Bedrijven en organisaties hebben de kans om zich tijdens dit evenement te profileren en 

contact op te doen met geïnteresseerden in het thema risicogestuurde brandveiligheid in de 

zorg. Exposanten nemen plaats op het centrale marktplein. Ook tijdens de lunch, de pauzes 

en het afsluitende hapje en drankje hebben bezoekers de gelegenheid de exposanten te 

bezoeken op het marktplein. Zo bent u ervan verzekerd dat alle 200 bezoekers de 

mogelijkheid krijgen om met uw organisatie kennis te maken.  

 

PLAATS 

Alle exposantenplaatsen hebben dezelfde omvang en bevinden zich in dezelfde ruimte: het 

marktplein.   

 

Specificaties 

Formaat: 200 cm breed x 150 cm diep 

Inrichting: vierkante statafel (ca. 80x80cm) met twee barkrukken, stroompunt en WiFi 

Aankleding: naamsvermelding op een bordje op tafel 

Inclusief: naamsvermelding op de congreswebsite, tijdens het congres gratis lunch, 

koffie, thee, water en frisdrank 

Bemensing: maximaal twee personen bemensing 

 

Prijs:  € 750,- excl. btw.  

 

Let op: exposantenplaatsen zijn beperkt beschikbaar. Voorlopige toewijzing vindt plaats op 
volgorde van inschrijving. Pas na ontvangst van uw betaling is de inschrijving definitief.  
  
EXTRA WENSEN 

Het staat u vrij om – in overleg met de congresorganisatie – uw plaats verder aan te kleden 

met bijvoorbeeld een eigen standwand, roll-upbanner, folderrek of tv-scherm (zonder geluid). 

Minimale voorwaarde is dat de aankleding binnen het beschikbare vloeroppervlakte blijft. 

Het is niet mogelijk om materialen aan de wand of het plafond te bevestigen. Mocht u geen 

gebruik willen maken van de statafel met barkrukken is dat ook mogelijk (geen restitutie). De 

congresorganisatie hoort dat graag uiterlijk 3 weken voor aanvang van het congres. Verder 

verwijzen we u naar de congresvoorwaarden. 

 

Mocht u ideeën hebben over extra promotiemogelijkheden voor, tijdens of na afloop van het 

congres, dan kunt u hiervoor rechtstreeks contact opnemen met de congresorganisatie. 

 

 

  



 

	

VOORKEURSPLEK  

U kunt geen specifieke voorkeursplek reserveren. De congresorganisatie zal op basis van de 

aanmeldingen de ruimte zo inrichten dat de indeling afwisselend en aantrekkelijk voor de 

bezoeker wordt. 

 

AANWEZIG, OPBOUW EN AFBOUW 

Aanwezigheid van beursbemensing is minimaal gewenst op 27 maart van 9:00 uur tot 17:00 

uur. Opbouw kan op 27 maart van 8.00 tot 9.00 uur. Afbouw is mogelijk op 27 maart tot 

18:00 uur.  

 



 

	

EEN EXPOSANTENPLAATS RESERVEREN 
 
AANMELDEN 

U kunt als exposant een plaats reserveren (zolang de voorraad strekt) door het 

aanmeldformulier volledig in te vullen en als bijlage op te sturen naar 

marjan@dezorgbrandveilig.nl. Na bevestiging van ontvangst krijgt u een factuur voor het 

totaalbedrag van de deelname. U dient binnen 30 dagen te betalen. Uw reservering en 

deelname is pas definitief na ontvangst van uw betaling. 

 

ANNULEREN 

Annuleren van uw deelname dient u per mail op te geven bij marjan@dezorgbrandveilig.nl. 

Bij annulering voor 6 maart 2018 brengen wij alsnog 50% van de kosten van de 

gereserveerde plaats in rekening. Annulering na 6 maart 2018 leidt niet tot restitutie van de 

kosten. 

 

VRAGEN? NEEM CONTACT OP MET DE CONGRESORGANISATIE 

De organisatie van het congres ligt in handen van: 

 

O2 Communicatie 

Industrieweg 58 

3606 AS Maarssen 

www.o2communicatie.nl  

 

0346-557200, werkdagen tussen 9:00 – 17:30 uur. 

U kunt vragen naar Marjan Dolfing of Laura van Lith. 


