
Bent u binnen uw bedrijf verantwoordelijk voor zaken als energie, kwaliteit, arbo, 

veiligheid en milieu? Dan is de KAM contactgroep dé plek om gelijkgestemden te 

ontmoeten. Binnen dit netwerk kunt u met vakgenoten van gedachten wisselen en 

deelt KWA Bedrijfsadviseurs met u de laatste ontwikkelingen.

Waarom is deze KAM contactgroep opgericht? 
Bijblijven op uw vakgebied, gelijkgestemden ontmoeten, en nieuwe dingen leren. 

Daar is de KAM contactgroep voor opgericht. De ruim 100 leden komen uit 

verschillende branches en delen hun ruime ervaring. 

Tweemaal per jaar worden bijeenkomsten met een centraal thema georganiseerd, 

waarbij het thema verder wordt uitgediept met lezingen en workshops. Vaak zijn die 

bijeenkomsten bij één van de lidbedrijven zodat u een interessante kijk in de praktijk 

krijgt. Ook worden de laatste ontwikkelingen binnen uw vakgebied besproken.

Contributie 
U kunt lid worden als u een relevante KAM/QHSHE-functie heeft bij een bedrijf of 

instelling. Het lidmaatschap is in principe persoonlijk. Leveranciers of adviseurs van 

KAM-gerelateerde producten of diensten zijn uitgesloten. De contributie bedraagt 

€ 500,- per persoon per jaar, exclusief btw. Het eerste jaar betaalt u een gereduceerd 

tarief.

contactgroep

KAM contactgroep is powered bij KWA Bedrijfsadviseurs

Bent u al lid 
van de KAM 
contactgroep?

Direct lid worden? 
Wilt u ook continu bijblijven in uw vak en van 
gedachten kunnen wisselen met vakgenoten over 
uiteenlopende zaken? Word dan lid van de KAM 
contactgroep. 

Ga naar www.kamcontact.nl en schrijf u in. U 
ervaart direct de voordelen van uw lidmaatschap. 

Word lid



KWA Bedrijfsadviseurs
KWA Bedrijfsadviseurs verzorgt het secretariaat en samen met externe sprekers 

de inhoudelijke bijdrage op de vakgebieden. KWA is een betrouwbare en praktisch 

ingestelde kennis- en gesprekspartner die, door de expliciete keuze voor het 

bedrijfsleven, optimaal in staat is uw bedrijfsbelang integer en onafhankelijk te 

vertegenwoordigen. 

Meer informatie op www.kwa.nl 

‘De KAM contactgroep geeft mij de mogelijkheid om te 
horen wat er leeft binnen HSEQ in Nederland.  Naast de 
plezierige ambiance, staan informatie-uitwisseling en 
kennisoverdracht centraal tijdens de bijeenkomsten. Het 
wordt kundig ondersteund door KWA Bedrijfs adviseurs. 
Hierdoor kan ik als HSEQ-coördinator mijn doen en 
laten reflecteren aan anderen met hetzelfde beroep, 
doe ik kennis op en blijf ik op de hoogte van actuele 
 onderwerpen.’
Lex Edelman, HSE-coordinator Synbra Technology bv

Bestuur
Het bestuur van de KAM contactgroep bestaat uit 

5 bestuursleden vanuit het bedrijfsleven en 2 vanuit 

KWA Bedrijfsadviseurs. 

Meer informatie: www.kamcontact.nl

Voorbeelden van thema’s die de 
KAM contactgroep uitdiept:
• Omgevingswet

• Welzijn

• Impact van ernstige ongevallen

• Integrale aanpak gevaarlijke stoffen

• Van het gas af… en nu? 

Linda Gentner
Postbus 1526
3800 BM Amersfoort

033 422 13 72
kamcontact@kwa.nl

KWA Bedrijfsadviseurs

KAM contactgroep is powered bij KWA Bedrijfsadviseurs

De voordelen van een lidmaatschap
• Continu op de hoogte blijven van nieuwe 

ontwikkelingen op uw brede werkterrein 

• 2 keer per jaar KAM contactdag met een 

centraal thema en de laatste ontwikkelingen 

• Verdieping via subgroepen met eigen 

workshops of themabijeenkomsten 

• Toegang tot een leden-website en besloten 

LinkedIn-groep voor specifieke informatie

• Informatie uitwisselen met collega-leden uit 

verschillende branches en vakgebieden 

• Profiteren van de kennis en ervaring van KWA 

Bedrijfsadviseurs

contactgroep


