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1-daagse basisworkshop BowTie risicomanagement
2-daagse workshop BowTie projectmanagement
2+1-daagse workshop BowTie RI&E
2-daagse workshop BowTie risicomanagement.
1-daagse workshop BowTie auditing
1 daagse workshop BowTie incidentenanalyse

De BowTie Methodiek
Organisaties gebruiken de BowTie methodiek om risico’s beter te begrijpen en te managen. De basis
is het in een (BowTie) diagram waarin ongewenste gebeurtenissen, oorzaken, gevolgen en
beheersmaatregelen worden verwerkt. Door aan de verschillende onderdelen extra informatie toe te
voegen zoals locatie, verantwoordelijkheid en effectiviteit kunnen ze optimaal gemanaged worden.
Het ontwikkelen van een BowTie diagram is niet moeilijk maar fouten zijn snel gemaakt. In de
workshops krijgen deelnemers oefeningen, tips om een goed diagram op te bouwen. Tevens krijgt
men inzicht in het geheel van barrier based riskmanagement.
Gebruik van BowTie methodiek wordt populair
Steeds meer mensen en organisaties gebruiken de BowTie methodiek om risico’s beter te begrijpen
en te managen. Niet alleen krijg je een helder inzicht in het risico met oorzaken, gevolgen en
maatregelen maar het BowTie diagram laat je ook snel inzien hoe het risico wordt beheerst. Een
ideale tool dus voor managers en professionals die risico’s beter willen beheersen. De BowTie
methodiek wordt ook steeds vaker gebruikt om met opdrachtgevers en toezichthouders te
communiceren over de aanpak van risico’s.
AVSM Arbo Consult en BowTie methodiek
AVSM Arbo Consult werkt al meer dan 10 jaar samen met CGE riskmanagement door het verzorgen
van trainingen en implementatie van de BowTie methodiek in organisaties. Door AVSM Arbo Consult
is de BowTie methodiek geïntroduceerd bij tientallen bedrijven.
De trainer Aad Versteeg is senior consultant
De consultancy en trainingen van AVSM Arbo Consult worden hoofdzakelijk verzorgd door de
eigenaar Aad Versteeg. Aad is senior veiligheidskundige en heeft naast de opleiding hogere
veiligheidskunde ook de Master opleiding ‘Master of Safety Health en Environment’ aan de TU Delft
afgerond. Aad heeft ruim 30 jaar ervaring in allerlei functies als senior consultant, HSE manager en
adviseur integrale veiligheid. Hij heeft gewerkt voor Gemeente Den Haag, diverse Arbodiensten, Tmobile en Volker Wessels. De laatste 10 jaar werkt Aad als zelfstandig consultant voor diverse
opdrachtgevers waaronder ProRail, Rijkswaterstaat, ESA-ESTEC en Provincie Zuid-Holland. Naast deze
opdrachtgevers werkt Aad ook samen met Arbodiensten de Witte Raaf en Optimaal Werk in
Noordwijk.
Samenwerking AVSM Arbo Consult en CGE Riskmanagement
AVSM Arbo Consult werkt op het gebied van BowTie trainingen samen met CGE riskmanagement in
Leidschendam. Bij de consultancy en trainingen richt AVSM Arbo Consult zich vooral op de
toepassing van de BowTie methodiek en barrier based riskmanagement als deskundig adviseur. CGE
riskmanagement richt zicht vooral op de inhoud en toepassing van de BowTieXP software. Tijdens de
trainingen en consultancy trajecten wordt met elkaar samengewerkt door onder andere inzet van
software ontwikkelaars en gebruik van het CGE event center in Leidschendam. Op deze wijze wordt
een optimaal rendement behaald.

De trainingen
Alle trainingen en workshops zijn erop gericht de deelnemers optimaal te laten leren en ervaring op
te laten doen met de BowTie methodiek. Er wordt gewerkt in kleine groepen (Minimaal 5 en
maximaal 10 deelnemers). Naast de theorie en de achtergronden van de BowTie methodiek en komt
altijd het praktische gebruik BowTie methodiek aan de orde. Deelnemers krijgen tijd om vragen te
stellen en te oefenen. De workshops zijn zeer interactief.
De start van de workshops is 9.00 uur en na een korte introductie gaan de deelnemers direct aan de
slag met de methodiek en de software. Het is daarvoor belangrijk dat de deelnemers zelf hun laptop
meenemen. De software wordt door CGE riskmanagement ter beschikking gesteld. Om 12.00 wordt
de lunch verzorgd en om 13.00 beginnen we met het tweede deel. De workshops worden rond 16.00
uur afgerond.
De trainingen vinden plaats in het CGE innovation center aan de Vlietweg 17W, 2266 KA in
Leidschendam. De ruimte bevindt zich op de 7e etage. Parkeren is gratis.
Inschrijven
Ieder bedrijf of persoon kan zich inschrijven door een e-mail te zenden aan info@avsm.nl. Na
ontvangst van de mail ontvangt u een inschrijfformulier en vindt een intake gesprek plaats. Op basis
van dit intake gesprek wordt gekeken wat de beste aanpak of training is.
Vervolgens ontvangt de deelnemer een factuur (graag voor de training voldoen) en wordt de
inschrijving bevestigd. De training gaat definitief door bij deelname van minimaal 5 deelnemers.
Na afloop van de workshop ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname.
Voor bedrijven kunnen we ook een in-company training verzorgen.

1-daagse basisworkshop BowTie risicomanagement
De workshop is bedoeld voor diegene die zich willen oriënteren op, of willen gaan werken met de
BowTie methodiek. De workshop is ook geschikt als opfriscursus.
In de workshop komen theorie, achtergronden en uitvoering van de BowTie aan de orde. Op basis
van de BowTieXP software leren de cursisten leren zelfstandig de BowTie methodiek toe te passen.
Onderdelen van workshop:
• Achtergronden en theorie BowTie methodiek
• Het BowTie diagram in acht stappen
• Koppeling aan het managementsysteem
• Audits en incident analyse
• Praktische toepassingen van de BowTie methodiek
De workshop vindt plaats in het CGE innovation center in Leidschendam
Datum: Voorjaar 2020
De prijs van de workshop bedraagt 475 Euro per persoon.
Inschrijving via AVSM Arbo Consult
Mail naar Info@avsm.nl
Telefonisch 06-24095391

2-daagse workshop BowTie projectmanagement
De belangrijkste elementen van je project in kaart brengen en managen met behulp van de BowTie
methodiek
De meest mensen kennen de BowTie methodiek als een instrument voor risico- of incidentenanalyse.
Dit heeft vaak een negatieve lading. Door dezelfde methodiek te gebruiken als een diagram voor het
behalen van doelen, komt de BowTie in een heel ander daglicht te staan. De oorzaken worden nu
onderwerpen om te managen, de ongewenste gebeurtenis wordt de gewenste gebeurtenis en de
consequenties worden te behalen doelen. Beheersmaatregelen of Barriers worden in dit geval
elementen die geregeld moeten zijn om de (project) doelen te bereiken.
Met deze positieve BowTie is inmiddels ervaring opgedaan in diverse projecten waarbij goede
resultaten zijn behaald. Management heeft met het diagram in één oogopslag een beeld van goede
en te verbeteren beheersmaatregelen. Bij een grote tender heeft men de opdrachtgever weten te
overtuigen over de haalbaarheid van het project.
Tijdens de workshop komen de volgende zaken aan de orde: achtergronden en theorie van de
BowTie methodiek, ontwikkelen van een positief BowTie diagram, metadata toevoegen aan de
beheersmaatregelen, audits, rapportage en follow-up. In de workshop komt ook het gebruik van de
BowTieXP software aan de orde.
De workshop is bedoeld voor projectmanagers, projectteams en iedereen met een actieve rol bij het
behalen van projectdoelstellingen
De workshop vindt plaats in het CGE innovation center in Leidschendam
Datum: voor- en najaar 2020
De prijs van de workshop bedraagt 950 Euro per persoon.
Inschrijving via AVSM Arbo Consult
Mail naar Info@avsm.nl
Telefonisch 06-24095391

2+1-daagse workshop BowTie RI&E
De BowTie methodiek wordt steeds meer gebruikt om risico beter te begrijpen en te managen.
Inmiddels zijn er ook ervaringen om de wettelijk verplichte RI&E via de BowTie methodiek uit te
voeren.
Door de risico’s te analyseren via de BowTie methodiek en vervolgens de beheersmaatregelen
(barriers) te linken aan mensen, afdelingen en activiteiten, zijn organisaties in staat haar risico’s beter
te managen. Door de mogelijkheden van de BowTieXP software, waaronder de audittool, wordt de
RI&E continue geactualiseerd. De incidenttool geeft de mogelijkheid om zwakke beheersmaatregelen
via een incidentenanalyse (barriers) te ontdekken en bij te stellen.
Cursisten starten met de theorie en basisbeginselen van de BowTie methodiek. Met oefeningen leren
cursisten zelfstandig een BowTie diagram te ontwikkelen. Vervolgens wordt de BowTie methodiek
gekoppeld aan de eisen van de RI&E. Cursisten leren de belangrijke aspecten van de RI&E zoals
volledigheid, betrouwbaarheid en bronaanpak te borgen in de BowTie diagrammen. Vervolgens leren
de cursisten de beheersmaatregelen te managen koppeling aan het managementsysteem. De
beheersmaatregelen worden gemonitord door audits en incidenten analyse. Tijdens de workshop
komt ook het gebruik van de BowTieXP software aan de orde.
Na de twee workshopdagen wordt nog 1 terugkomdag georganiseerd om ervaringen te delen en
resultaten te toetsen.
De workshop is bedoeld voor arbo-deskundigen, preventiemedewerkers, arbo-coordinatoren en
andere functionarissen die zich bezighouden met de uitvoering van de wettelijk verplichte risicoinventarisatie en evaluatie. Enige ervaring met het uitvoeren van risico-inventarisaties is gewenst.
Na de workshop zijn de cursisten in staat om zelfstandig de RI&E te organiseren en uit te voeren op
basis van de BowTie methodiek.
De workshop vindt plaats in het CGE innovation center in Leidschendam
Datum: voor- en najaar 2020
De prijs van de workshop bedraagt 1250 Euro per persoon.
Inschrijving via AVSM Arbo Consult
Mail naar Info@avsm.nl
Telefonisch 06-24095391

2-daagse workshop BowTie risicomanagement.
Risicomanagement op basis van de BowTie methodiek wordt steeds populairder. Het is begonnen in
de olie- en gasindustrie en is daarna sterk uitgebreid naar de luchtvaart. Nu is ook een sterke
ontwikkeling in de zorg te zien. Risicomanagement op basis van de BowTie methodiek is geschikt
voor alle bedrijven en organisaties. In deze workshop leren cursisten van de best-practices uit andere
vakgebieden.
In de workshop komen alle aspecten van risicomanagement op basis van de BowTie methodiek aan
de orde waaronder: theorie en achtergronden van de BowTie methodiek, samenstellen van BowTie
diagrammen, beheersmaatregelen (barriers) linken aan het managementsysteem, validatie van de
BowTie diagrammen, barrier managementprogramma, audits, incidentanalyse, communicatie en
follow-up. In de workshop komt ook uitgebreid het gebruik van de BowTieXP software aan de orde.
De workshop is bedoeld voor mensen die de BowTie methodiek willen gebruiken in hun
risicomanagement programma.
De workshop vindt plaats in het CGE innovation center in Leidschendam
Datum: voor- en najaar 2020
De prijs van de workshop bedraagt 950 Euro per persoon.
Inschrijving via AVSM Arbo Consult
Mail naar Info@avsm.nl
Telefonisch 06-24095391

1-daagse workshop BowTie auditing
Een belangrijk onderdeel van BowTie riskmanagement is het monitoren of auditen van de
beheersmaatregelen (barriers). De auditmodule van de BowTieXP software geeft unieke
mogelijkheden om audits te organiseren en te plannen. Deelnemers leren tijdens deze workshop
audits te ontwikkelen en te koppelen aan het systeem.
Onderdelen van de workshop:
• Achtergronden en theorie van de BowTie methodiek
• Uitgangspunten van de auditmodule
• Auditvragen maken en koppelen aan het systeem
• Audits uitzetten in de organisatie
• Auditvragen importeren in het systeem en analyseren
• Rapporteren en presenteren van resultaten
De workshop is bedoeld voor mensen die audits willen gaan organiseren en uitvoeren op basis van
de BowTie methodiek.
De workshop vindt plaats in het CGE innovation center in Leidschendam
Datum: voor- en najaar 2020
De prijs van de workshop bedraagt 475 Euro per persoon.
Inschrijving via AVSM Arbo Consult
Mail naar Info@avsm.nl
Telefonisch 06-24095391

1 daagse workshop BowTie incidentenanalyse
Een belangrijk onderdeel van BowTie riskmanagement is het begrijpen waarom beheersmaatregelen
hebben gefaald. Dit om beheersmaatregelen te verbeteren of aan te passen. De incidentanalyse
module in BowTieXP geeft unieke mogelijkheden om een gedegen analyse te organiseren en op te
zetten.
Onderdelen van de workshop
• Achtergronden en theorie van de BowTie methodiek
• Uitgangspunten van de incidentXP module
• Incidenten onderzoek organiseren
• Gegevens van incidenten inbrengen in het systeem
• Incidenten analyseren en koppelen aan het systeem
• Rapporteren en presenteren van resultaten
De workshop is bedoeld voor mensen die incidentenonderzoek uitvoeren op basis van de BowTie
methodiek.
De workshop vindt plaats in het CGE innovation center in Leidschendam
Datum: voor- en najaar 2020
De prijs van de workshop bedraagt 475 Euro per persoon.
Inschrijving via AVSM Arbo Consult
Mail naar Info@avsm.nl
Telefonisch 06-24095391

Inschrijfformulier
Naam BowTie Workshop:
Datum workshop:
Naam deelnemer:
Adres
Straat:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mail adres:
Factuuradres
Naam of bedrijf:
Adres:
Postcode en woonplaats:

Na ontvangst van de inschrijving nemen wij contact met u op om verdere details te bespreken.

