
 

“Dag van het Magazijn 2012”2012

 Wanneer? Woensdag 31 oktober 2012 
 Waar? Congrescentrum Randstad te Diemen
 Voor wie? Voor iedereen die interesse heeft in veiligheid en gezond 
  werken in magazijnen en dc’s
 Waarom? Veiligheid en gezondheid staan bij u voorop
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Uitreiking Prijs Veiligste Magazijn 2012
Genomineerden: 
Scania Production Zwolle B.V., Philips DC Brabant en Valeo Service Benelux BV.

 12:00 Ontvangst met lunch 

 13:00 Opening en plenair programma met de sprekers:

Wieke Dijkstra, voormalig Olympisch hockey kampioen

Bram Ronnes, deelnemer Olympische spelen beachvolleybal

Prof. dr. ir. René de Koster, Erasmus Universiteit Rotterdam

Marjolein ten Hoonte, Randstad Nederland

  15:00 Workshopronde 1 

Sociale veiligheid verhoogt productiviteit

Een veilige werkvloer: leg het bij de leidinggevende 

Aanrijschades: herkennen, analyseren en voorkomen

Nieuw inzicht: geef uw veiligheidsinstructies effect

Bedrijfshulpverlening en –veiligheid: een interactieve workshop

 16:00 Workshopronde 2 (workshops gelijk aan workshopronde 1)

 17:00 Presentatie genomineerden Prijs Veiligste Magazijn 2012

 18:15 Pauze, het voorgerecht wordt geserveerd

 19:00 Uitreiking Prijs Veiligste Magazijn 2012

 19:30 Dinerbuffet

MAGAZIJN
HET VEILIGSTE

Congres 31 oktober 2012

Programma

Belangrijk



Wieke Dijkstra 
(Communicatiemanager Arbeidsmarktcommunicatie Randstad 
Nederland en voormalig Olympisch-, Wereld- en Europees kampioen 
hockey)

Bram Ronnes 
(Programmamanager Goud op de werkvloer Randstad Nederland 
en Nederlands Kampioen Beachvolleybal  in 2005, gouden 
medaillewinnaar op de European Tour in 2007 en deelnemer aan de 
Olympische Spelen in 2008)

Wieke en Bram zijn tegenwoordig werkzaam bij Randstad. 
In een boeiende duo-presentatie nemen zij u mee in de 
wereld van de topsport en leggen uit wat de verschillen en de 
overeenkomsten zijn tussen topsport en het bedrijfsleven. Wat 
kan het bedrijfsleven leren van topsporters?
Zonder motivatie en samenwerking kan een topsporter niet 
presteren, net als medewerkers op de werkvloer. Een topsporter 
leert veel van tegenslag, maar kan niet zonder successen. Om 
voortdurend te kunnen blijven presteren op het hoogste niveau , 
is fysieke en mentale gezondheid uitermate belangrijk.   

Prof. dr. ir. René de Koster
Erasmus Universiteit Rotterdam

Flexibiliteit is mensenwerk
Flexibiliteit is belangrijk in magazijnen, denk aan fluctuerende 
ordervolumes, veranderlijke werkinhoud van orders, omgaan 
met spoedorders en klanten die voortdurend het onderste 
uit de kan lijken te willen hebben. Dergelijke flexibiliteit kan 
gerealiseerd worden met de juiste systemen. Een belangrijke 
andere factor is echter de mens. Onder welke omstandigheden 
willen mensen een stapje harder lopen? Wat motiveert 
medewerkers? En leidt dat daadwerkelijk tot betere prestaties?
In deze bijdrage ga ik in eerste instantie in op –lopend- 
onderzoek waarin verklaringen gezocht worden voor 
ongelukken in magazijnen. Uit dat onderzoek blijkt dat 
factoren, die maken dat ongelukken verminderd worden, ook 
andere prestaties beïnvloeden, zoals kwaliteit, productiviteit en 
stockouts. Door medewerkers op de juiste wijze te motiveren en 
te stimuleren kan de prestatie aanzienlijk verbeterd worden.

De sprekers

Annuleren is alleen schriftelijk mogelijk tot uiterlijk 
14 dagen voor het plaatsvinden van het congres. 
Na die datum bent u het volledige deelnamebedrag 
verschuldigd.

Annuleringsregeling

Schrijf nu in voor de Dag van het Magazijn via www.dagvanhetmagazijn.nl
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Marjolein ten Hoonte
Randstad Nederland (directeur Arbeidsmarkt)

Duurzame oplossingen in de veranderde wereld van werk
Is duurzame inzetbaarheid van personeel te verenigen met uw 
ondernemersdoelstellingen? Door economische ontwikkelingen, 
grillig consumentengedrag, korte levertijden en steeds korter 
wordende product lifecycles, neemt de behoefte aan compacte 
en flexibele organisatie toe. U dient als ondernemer in staat te 
zijn om snel te reageren op een steeds veranderende klantvraag, 
hoog responsief te zijn en de kosten in de gaten in te houden. 
Gelet op deze ontwikkelingen en het gegeven dat de vergrijzing 
stevig doorzet, moet u zich herbezinnen op uw rol als werkgever. 
In veel branches, ook in de Logistiek, wordt nog steeds gewerkt 
met arbeidsovereenkomsten die mogelijk niet meer passen in 
de huidige of toekomstige manier van samenwerken. Bij de 
inzetbaarheid van uw personeel moet u de afweging gaan 
maken of u uw personeel inkomenszekerheid wilt bieden of 
baanzekerheid.  Marjolein ten Hoonte neemt u in haar betoog 
mee in de veranderende wereld van werk, een wereld waarin 
de relatie tussen werknemer en werkgever onder druk staat en 
waar duurzame oplossingen gezocht moeten worden. 

De sprekers

Deelname aan het congres kost € 125,- 
Wat kunt u hiervoor verwachten?

• Toegang tot het congres
• Interessante sprekers
• Deelname aan workshops naar keuze
• Ervaringen uitwisselen met collega’s en experts
• Een overheerlijk dinerbuffet
• Live aanwezig zijn bij de uitreiking van de Prijs Veiligste Magazijn 2012

Schrijf nu in voor de Dag van het Magazijn via www.dagvanhetmagazijn.nl

Wat krijgt u precies?
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Sociale veiligheid verhoogt productiviteit
Robert Gartner (VTL)
De inzet van gezonde, gemotiveerde en gelukkige medewerkers is van grote invloed 
op de veiligheid in een warehouse. Meer dan u waarschijnlijk verwacht. Door 
sociale veiligheid te creëren vergroot u arbeidsdeelname en productiviteit. In deze 
workshop gaan we in op de vragen ‘Hoe krijgt u gezonde, gemotiveerde en gelukkige 
medewerkers?’ en ‘Hoe zorgt u voor betrokkenheid en kwaliteit?’. Uiteraard gekoppeld 
aan veiligheid in uw warehouse.

Een veilige werkvloer: leg het bij de leidinggevende 
Patrick Logister (EVO)
U wilt veiligheid op de werkvloer stimuleren? Alle technische preventiemaatregelen en 
organisatorische verbeteringen ten spijt komt onveilig gedrag van medewerkers nog 
veel voor. Welke factoren hebben nu invloed op de arbeidsveiligheid, welke rol is er voor 
management weggelegd en hoe kunt u het veiligheidsbewustzijn van medewerkers 
vergroten? Dus praktische tips en tricks tijdens de EVO-Bewust Veilig workshop.

Aanrijschades: herkennen, analyseren en voorkomen
Frans Hardus (BMWT-Keur)
Magazijnen met aanrijschades hebben een probleem. Dit kan variëren van een verkeerde 
lay-out tot een gebrek aan deskundigheid bij chauffeurs van magazijntrucks. Onder het 
hoofdstuk oplossingen wordt gefocust op chauffeurs van magazijntrucks èn op een 
opleidingsprogramma gericht op schadereductie. In deze workshop worden concrete 
aanbevelingen geformuleerd; direct toepasbaar in de eigen praktijk.

Nieuw inzicht: geef uw veiligheidsinstructies effect
Dick Wildeboer (HetEigenVermogen)
De ene mens is de andere niet. Hoe we omgaan met instructies, borden en plaatjes 
verschilt sterk. Veiligheid is daarmee meer dan alleen een berg instructies. Er is een 
belangrijke relatie tussen het  persoonlijkheidsprofiel van uw medewerker en op welke 
wijze hij met uw veiligheidsinstructies om gaat. Er bestaat een handzame manier om 
het persoonlijkheidsprofiel in kaart te brengen en te koppelen aan uw instructies. Hoor 
meer over de psychologische kant van veiligheid tijdens deze workshop.

Bedrijfshulpverlening en –veiligheid: een interactieve workshop
Gespecialiseerde en NIBHV gecertificeerde instructeurs (BHV.NL)
Voor ‘De dag van het Magazijn 2012’ organiseert BHV.NL een interactieve workshop 
over bedrijfshulpverlening- en veiligheid. U wordt meegenomen naar het Mobiel 
Training Centrum, waar onder andere het blussen van verschillende soorten branden en 
het vinden van de weg in een omgeving vol rook en hitte aan de orde komt. 
Dit levert vele grappige maar vooral ook confronterende momenten op. 

Geef deze uitnodiging dan gerust door aan collega’s, 
vrienden en/of kennissen!

De workshops
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Schrijf nu in voor de Dag van het Magazijn via www.dagvanhetmagazijn.nl

Kunt u niet aanwezig zijn?


