
 

 

 

 

NIEUWSBRIEF 
07.11.2018 
 

Seminar ”Cyber SIL” 

  
 

Op 22 november a.s. organiseert SAMSON in samenwerking met KROHNE, PHOENIX 
CONTACT, PRODUCA en SCHNEIDER ELECTRIC in Assen het seminar "Cyber SIL".  
 
Steeds meer bedrijven in de procesindustrie hebben behoefte om de procesveiligheid getalsmatig in kaart te 
brengen om daarmee een aantoonbaar veiligheidsbeleid te voeren. SIL (Safety Integrity Level) is daarbij een 
fantastisch hulpmiddel. 
 
Wat biedt dit seminar? 
Tijdens deze special leert u hoe u de risico’s in uw installatie acceptabel maakt door praktische en efficiënte 
toepassing van SIL. Met behulp van basisbegrippen en praktische voorbeelden wordt uitgelegd hoe SIL kan 
worden toegepast. Daarbij wordt speciaal aandacht besteed aan certificering, de mechanische aspecten van 
SIL en vooral ook aan cyber security. Hoe zorgt u ervoor dat de veiligheidssystemen beschermd zijn tegen 
hackers, maar ook hoe u uw organisatie hiertegen moet inrichten. 
 
Paneldiscussie 
Aan het eind van het lezingenprogramma krijgt u de kans om vragen over SIL aan een panel te stellen en mee 
te discussiëren. 
 
Table top 
Naast de lezingen leveren de deelnemende bedrijven tijdens de pauze met producten en diensten graag een 
praktische bijdrage aan de presentaties. Er is ruim gelegenheid om met uw collega’s bij andere bedrijven van 
gedachten te wisselen. 
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Voor wie? 
Het seminar is gericht op proces- en instrumentenengineers, operators, technici, SHE-managers, 
veiligheidsspecialisten en plantmanagers uit de petrochemie-, staal-, chemie-, voedingsmiddelen-, olie & gas en 
energiebranche, die te maken hebben met risicovolle installaties, waaronder zeker de BRZO-bedrijven. 
 
Locatie 
 
Van der Valk Hotel 
Balkenweg 1 
9405 CC Assen 
www.hotelassen.nl 
 
Aanmelden 
Een bezoek aan dit seminar kost € 195,- excl. btw p/p. U kunt zich hier eenvoudig aanmelden. 
 
 
Programma (pdf) | Deelnemende bedrijven | Website KROHNE Academy Special 
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