
 

CONCEPT 
MEMO  
 

Aan : Deelnemers Kennistafel aandachtsgebieden Omgevingsveiligheid 

Van : Merle de Lange en Simone van Dijk  

Project : Kennistafel aandachtsgebieden Omgevingsveiligheid 

Betreft : Agenda Kennistafel aandachtsgebieden Omgevingsveiligheid – 1e t/m 4e online 

bijeenkomst 

Datum : mei-juni 2020  

  

 

Programma Kennistafel aandachtgebieden Omgevingsveiligheid 
online meetings 
 
 In mei 2020 is de eerste bijeenkomst van de kennistafel aandachtsgebieden – platform aan de slag met 
omgevingsveiligheid gepland. Deze bijeenkomst kan niet doorgaan vanwege de Corona-crisis. Om het 
netwerk actief te houden en toch voortgang te hebben, vindt deze bijeenkomst online plaats in een 
aantal korte meetings. Graag nodigen wij u uit voor de online bijeenkomsten van de kennistafel 
aandachtsgebieden Omgevingsveiligheid op 6 mei, 25 mei, 9 juni en 22 juni. Hierbij ontvangt u het 
programma.  
 
Agenda en opzet online bijeenkomsten  
 
1e online bijeenkomst – 6 mei 2020 10:00-11:30 
 
Doel: 
- Netwerken 
- Actualiteiten delen  
- Ideeën voor een casus opdoen   

 
Starttijd Eindtijd Onderwerp Door wie? 

10:00 10:05 Opening, aanleiding online bijeenkomsten en huisregels 

 
Simone van Dijk  

10:05 10:15 Voorstelrondje  Allen   

10:15 11:00 Actualiteitenrondje  

 

Allen  

11:00 11:10 Ideeën voor een casus en oproep versturen  

 
allen 

11:10 11:15 Evaluatie en afsluiting  Allen 

11:15 11:30 Uitloop en w.v.t.t.k. Allen 

 
 

2e online bijeenkomst – 25 mei 9:00-10:30 
 
Doel: 
- Netwerken 
- Aandachtsgebieden en REV 
- Casus:  

o Casus vaststellen 
o deelvragen vaststellen  
o subgroepen maken en verdeling deelvragen  
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Starttijd Eindtijd Onderwerp Door wie? 

09:00 09:05 Opening en huisregels online bijeenkomsten  

 
Simone van Dijk  

09:05 09:45 Presentatie Infomil over REV  en vragen  
 

Infomil/Rianne 

09:45 10:10 Casus, deelvragen en subgroepen maken   

 
allen 

10:10 10:15 Evaluatie en afsluiting  Allen 

10:15 10:30 Uitloop en w.v.t.t.k. Allen 

 
Huiswerk voor volgende bijeenkomst: antwoord deelvraag per subgroep uitwerken.  
 
3e online bijeenkomst – 9 juni 10:00-11:30 
 
Doel: 
- Netwerken 
- Casus uitwerken  

 
Starttijd Eindtijd Onderwerp Door wie? 

10:00 10:05 Opening en huisregels online bijeenkomsten  

 
Simone van Dijk  

10:05 11:00 Casus: Presentaties antwoorden deelvragen per subgroep  Subgroepen  

11:00 11:25 Vragen n.a.v. presentaties Allen  

11:25 11:30 Evaluatie en afsluiting  Allen 

 
 

4e online bijeenkomst – 9:00-11:30 
 
Nader in te vullen in bijeenkomst 3. 
 
 

Huisregels online vergaderen 
Wij hanteren de volgende huisregels voor het virtueel vergaderen: 

 Voorzitter is leidend 
 Heb je problemen met de verbinding:  
 chat via teams als dat nog wel gaat 
 stuur een appje naar Merle (06 46 37 17 79)  
 Zet je camera alleen aan bij het voorstelrondje en eventueel als je wat wilt zeggen 
 Je zet jezelf op mute als je niets te zeggen hebt 
 Wil je iets zeggen en kom je er niet tussen, tik dan even je naam via de chat-functie 

 
 


