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VPT-vakmeeting hijstechniek: tien jaar verder!  

 

 

Het is tien jaar geleden dat het gebruik van de handtrekkenwand verboden werd. Dat is een uitgelezen 

moment voor een blik terug, een blik vooruit en een inventarisatie van de huidige stand van zaken. In 

relatief korte tijd zijn handtrekkenwanden vervangen door mechanische hijsinstallaties. Wat waren de 

verwachtingen toen ze geïnstalleerd werden, hoe heeft het uitgepakt en hoe gaan we de toekomst in? 

 

Datum maandag 30 januari 2017 

Locatie Theater Castellum Alphen aan den Rijn 

Deelnemersbijdrage 

(excl. 21% BTW) 

(incl.lunch en netwerkborrel) 

€ 75,00 persoonlijk leden, non profitleden 

€ 50,00 studentleden, seniorleden, ZZP-leden en 

bedrijfsleden 

€ 150,00 niet-leden 

 

Nb. er is een actie:  

 Gratis vakmeeting hijstechniek voor Young Professionals! 

 

Op maandag 30 januari kijken we in Theater Castellum in de volle breedte naar de hijsinstallatie. Wat gaat 

er schuil achter de afkortingen BICKT, BOEH en BMT, wat valt er te melden over de werkgroep Heffen en 

hijsen in de Entertainmentindustrie – Machinery, Equipment and Installations (CEN/TC 433)? wat doet de 

artistieke kant ermee? hoe beheer je een installatie en hoe zit het als er iets goed mis gaat? Naast ervaren 

gebruikers komen specialisten op het gebied van normen, veiligheidskeuringen en productontwikkeling 

aan het woord in diverse lezingen en discussies. Een gevarieerde en noodzakelijke dag voor iedereen die 

met hijsinstallaties te maken heeft: bouwers, beheerders en gebruikers. 

Keynote speaker Cristiano Giavedoni (BLUMANO Ltd) start de dag met ‘Safety in machinery: The lost 

island’. 

Tijdens de discussie aan het einde van de dag staat de mens en de machinerie centraal: operators, BMT-

opleiding, vlieguren, training, het organiseren van veiligheid enz. Wij eindigen de dag met een blik op de 

toekomst: waar staan we over tien jaar? 

 

Aanmelden 

U kunt u aanmelden door een mail te sturen met uw gegevens naar secretariaat@vpt.nl  

mailto:secretariaat@vpt.nl

