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Op donderdag 22 april 2021 organiseert Bureau Biosecurity het tweede webinar van de reeks 
webinars ‘Biosecurity in het Onderzoek’. Deze keer staat het webinar in het teken van tools 
en middelen om biosecurity binnen de organisatie onder de aandacht te brengen. Tijdens het 
eerste webinar is duidelijk geworden dat er nog veel te winnen is op het gebied van biosecurity 
en dual-use bewustwording bij de onderzoeker. Maar hoe pak je dat aan? Welke kennis en 
producten zijn hiervoor beschikbaar of ga je zelf het wiel uitvinden? 

De afgelopen maanden heeft Bureau Biosecurity een-op-een gesprekken gevoerd met 
collega’s in Nederland en België die verantwoordelijk zijn voor biosafety en vaak ook 
biosecurity in hun organisatie. Elk gesprek leverde waardevolle inzichten en input op. In dit 
webinar geven we een overzicht van best practices, middelen die gebruikt worden om 
biosecurity binnen de organisatie onder de aandacht te brengen, gaan we in groepen uiteen 
om ervaringen te delen en is er mogelijkheid om na te praten. 

10.00u – 10.40u   Biosecurity awareness: Best practices en tools 
10.40u – 10.50u   Pauze  
10.50u – 11.30u   Discussie in groepen 
11.30u – 12.00u   Terugkoppeling en Afsluiting 
12.00u – 13.00u   Mogelijkheid tot napraten 

De webinar start met een presentatie waarin een overzicht van tools wordt gepresenteerd en 
praktijkvoorbeelden worden uitgelicht hoe je biosecurity in jouw organisatie onder de 
aandacht kunt brengen. Hierbij wordt ingegaan op e-learning modules, trainingen/cursussen, 
overzichtstools, assessment tools, awareness raising tools en guidelines & wettelijke kaders. 

Vervolgens zullen we in groepen uiteen gaan om ervaringen en best practises te delen over 
hoe je de bovengenoemde tools kunt inzetten om onderzoekers bewust te maken van 
biosecurity. Hoe pak je dit aan? Welke handreikingen kunnen collega’s die tegen dezelfde 
uitdagingen aanlopen je geven? Wat kan Bureau Biosecurity bieden om hierin te 
ondersteunen? Bij inschrijving voor het webinar kun je voorkeuren aangeven voor 
discussieonderwerpen.   

We sluiten het interactieve webinar af met een terugkoppeling uit de discussiegroepen.  
Daarnaast kijken we alvast vooruit naar het derde en tevens laatste webinar in deze reeks, 
welke specifiek gericht zal zijn op onderzoekers en medewerkers van laboratoria.  
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Voor wie:  De webinar is voor iedereen die geïnteresseerd is in het vergroten van 
biosecurity bewustzijn in de organisatie, voornamelijk gericht op personen 
die in de organisatie verantwoordelijk zijn voor biologische veiligheid. 

Wanneer:  donderdag 22 April 2021 
 

Deelname is kosteloos 
 

Meer informatie en aanmelden via www.bureaubiosecurity.nl/webinar 
 

http://www.bureaubiosecurity.nl/kennisdag

