HENK BRIL
Wil je Henk Bril boeken? Assemblee Speakers is
het officiële boekingskantoor van Henk Bril. Hier
kun je een optreden boeken van Henk Bril. Vraag
een offerte aan bij onze boekers. Het verplicht je
tot niets.

Categorie
Energie, Klimaat & Milieu, Transport & Logistiek

Type
Expert | Thought leader

Inzetbaarheid
Keynote spreker, Dagvoorzitter/ Presentator

Talen
EN, NL

Afkomstig van
Nederland

Biografie
Henk Bril is een veelzijdig veiligheidsexpert die
vooral gespecialiseerd is in transportveiligheid
en het vervoer van gevaarlijke stoffen.Al sinds
1988 zit hij in de ‘gevaarlijke stoffen’-wereld.
Henk is Ambassadeur Distributie en Veiligheid
bij het chemieconcern SABIC. Daarnaast is hij lid
van de Commissie Transport Gevaarlijke
Goederen, ishij namens het bedrijfsleven
betrokken bij het Basisnet Vervoer Gevaarlijke
Stoffen en heeft hij mede aan de wieg gestaan
van het 'warme BLEVE' convenant, dat de risico’s
van het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen
aanzienlijk heeft verlaagd. Henks jarenlange
inzet op het gebied van transportveiligheid heeft
er toe geleid dat SABIC in 2011 de Responsible
Care-prijs van de Vereniging van de Nederlandse
Chemische Industrie (VNCI) heeft gewonnen

voor het project ‘Trendsetter in
Transportveiligheid’.
Henk is voorzitter van de werkgroep Logistieke
Veiligheid en lid van de beleidsgroep ‘Veiligheid,
Gezondheid en Milieu’ van de VNCI en lid van de
Raad ‘Arbo, Milieu en Gevaarlijke Stoffen’ van de
ondernemersorganisatie EVO.
Tevens schrijft Henk columns in
vakbladen‘Safety! en Gevaarlijke Lading’ en heeft
een fotorubriek onderhouden in een regionaal
huis-aan-huis blad. Hij is ook secretaris van
Stichting ‘De Groene Sporenwolf’, een
actiegroep die zich inzet voor de leefbaarheid
van zijn woonplaats Nieuwstadt.
Zijn grootste hobby’s zijn fotografie,
sterrenkunde en muziek. Hij organiseert reizen
naar zonsverduisteringen en verzamelt oude
sterrenkaarten. In 2005 werd hij voor zijn
jarenlange inzet voor de Koninklijke
Nederlandse Vereniging voor Weer- en
Sterrenkunde beloond met de “Dr. Jan van der
Bilt-prijs”, de belangrijkste prijs voor
amateurastronomie in Nederland.Hij is actief als
tekstschrijver en zanger in de band
Gegenschein, die experimentele rock maakt in
de stijl van Pink Floyd.
Lezingen van Henk zijn doorspekt met humor,
met uiteenlopende en interessante
onderwerpen, vanuit de praktijk benaderd. Door
het delen van zijn persoonlijke ervaringen wordt
de toehoorder als het ware meegetrokken in
Henks nuchtere bevlogenheid.
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