Congres
2011

23 november 2011

“Dag van het Magazijn 2011”
Wanneer?
Waar?
Voor wie?
		
Waarom?

Woensdag 23 november 2011
Congrescentrum Randstad te Diemen
Voor iedereen die interesse heeft in veiligheid en gezond
werken in magazijnen en dc’s
Veiligheid en gezondheid staan bij u voorop

Programma
12:00 Ontvangst met lunch
13:00 Opening en plenair programma met de sprekers:
Erben Wennemars, voormalig wereldkampioen en olympisch
medaillewinnaar schaatsen
Prof. dr. Michiel de Looze, TNO en VU Amsterdam
Steven Gudde, Randstad Nederland

15:00 Workshopronde 1
Hoe om te gaan met fraude binnen uw bedrijf
Veilige Magazijnstellingen
Veiligheid en efficiency gaan prima samen
Elke leidinggevende is veiligheidsambassadeur
Werk aan Fysiek Werk

www.dagvanhetmagazijn.nl

16:00 Workshopronde 2 (Workshops gelijk aan workshopronde 1)
17:00 Presentatie genomineerden Prijs Veiligste Magazijn 2011
18:15 Pauze, het voorgerecht wordt geserveerd
19:00 Uitreiking Prijs Veiligste Magazijn 2011
19:30 Diner-buffet

Belangrijk

HET VEILIGSTE

MAGAZIJN

Uitreiking Prijs Veiligste Magazijn 2011
Genomineerden:

Akzo Nobel, Schneider Electric, DB Schenker

Erben Wennemars
Voormalig wereldkampioen en Olympisch medaillewinnaar
Goud op de werkvloer
Oud-schaatser Erben Wennemars vertelt u over zijn
topsportervaring: van topsport naar Goud op de werkvloer.
Erben is tegenwoordig werkzaam als accountadviseur bij
Randstad. In zijn functie is hij binnen het project ‘Goud op
de werkvloer’ bezig om topsporters samen te brengen met
het bedrijfsleven. Hij weet als geen ander wat de verschillen,
maar vooral ook de overeenkomsten, zijn tussen topsport en
het bedrijfsleven. Zonder motivatie en samenwerken kan een
topsporter niet presteren, net als medewerkers op de werkvloer.
Als topsporter leerde hij het meeste van tegenslag, maar kon hij
niet zonder succes. Om voortdurend te kunnen blijven presteren
op het hoogste niveau, is fysieke en mentale gezondheid
uitermate belangrijk. Erben neemt u mee in zijn verhaal over
winnen en verliezen.
Prof. dr. Michiel de Looze
TNO en VU Amsterdam
Grenzen aan lichamelijke arbeid
Lichamelijke arbeid en zwaar werk. Het is aan de orde van de
dag voor vele magazijnmedewerkers. Maar wat moet u er als
werkgever mee? Met lichamelijke arbeid is niks mis, maar wanneer
wordt arbeid lichamelijk te zwaar? En wat valt daar vervolgens
aan te doen?
Aan de hand van voorbeelden uit het magazijn gaat Michiel de
Looze in op lichamelijke arbeid. Hij gaat in op de verschillende
vormen van fysieke belasting, de betekenis van diverse trends
(met name mechanisering en veroudering) en de grenzen die we
aan lichamelijke arbeid zouden moeten stellen. Zo wordt duidelijk
gemaakt, wanneer gepast ingrijpen op zijn plaats is.
Diverse mogelijkheden die u als werkgever hierbij heeft, passeren
de revue. Een van de uitgangspunten: hoe eerder ergonomische
aandacht voor lichamelijke arbeid (bijvoorbeeld vroegtijdig in
het ontwerpproces van het magazijn en de werkplekken), hoe
effectiever en hoe lager de kosten.
Over kosten gesproken. Hoe zit het daarmee? Michiel de Looze
betoogt dat juiste en vroegtijdige toepassing van ergonomische
principes lonend is. De voordelen voor de werknemer staan buiten
kijf. Voor u als ondernemer liggen de benefits van ergonomie nog
eerder in een verhoging van de productiviteit dan in een afname
van de kosten, gerelateerd aan ziekteverzuim.
>>>
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De sprekers

Kunt u zelf niet aanwezig zijn?
Geef deze uitnodiging dan gerust door aan collega’s,
vrienden en/of kennissen!

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

De sprekers
Steven Gudde
Randstad Nederland
Bent u klaar voor de Toekomst?
Als ondernemer weet u als geen ander dat het juiste personeel het
verschil maakt voor uw organisatie en de dienstverlening aan uw
klanten. Echter de veranderende wereld van werk zet de huidige
relatie tussen de werknemer en de werkgever onder druk.
Aan u om een passend antwoord te vinden op de veranderende
arbeidsmarkt en de werknemer van morgen en wellicht afscheid te
nemen van veel van de bestaande overtuigingen. De traditionele
arbeidsrelatie is toe aan herziening, willen ondernemers in de
toekomst succesvol blijven.
Een ding is duidelijk; gemotiveerd en gezond personeel staat aan
de basis van het succes van uw onderneming. Een ongemotiveerde
medewerker is niet alleen ongewenst voor uw dienstverlening
aan uw klanten, maar vormt indirect een gevaar voor zichzelf en
zijn collega’s op de werkvloer.
Met het oog op trends, ontwikkelingen en de toenemende
arbeidsmarktkrapte zal ook u zich moeten herbezinnen op rol,
inzet en reactie. Volstaat extra inzet op opleiding en scholing? Of
is er anders denken en handelen nodig? De vraag stellen, is het
antwoord geven. Maar wat is dan een zinnige koers?
Steven Gudde neemt u mee in een reis door de veranderende
wereld van werk en spreekt onder andere over krapte, generaties,
social-media, internationalisering, het nieuwe werken en oud
denken, maar vooral over de consequenties die deze hebben. Ook
voor uw organisatie.

Deelname aan het congres kost €125,Wat krijgt u hiervoor terug?
•
•
•
•
•
•

Toegang tot het congres
Interessante sprekers
Deelname aan workshops naar keuze
Ervaringen uitwisselen met collega’s en experts
Een overheerlijk diner-buffet
Live aanwezig zijn bij de uitreiking van de Prijs Veiligste Magazijn 2011
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Wat krijgt u precies?

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

1
2
3
4
5

Hoe om te gaan met fraude binnen uw bedrijf?
Gert van Beek (Meelis & Partners)
U hoopt dat het u nooit overkomt, maar wat nou als u ineens binnen uw bedrijf tóch met
fraude geconfronteerd wordt? Wat zijn de signalen dat het mogelijk ‘foute boel’ is en hoe
gaat u handelen? Gert van Beek - met ruim 30 jaar ervaring als fraudebestrijder - neemt
u aan de hand mee langs de do’s en de don’ts. Een workshop met veel handreikingen en
de mogelijkheid ook uw eigen ervaring bespreekbaar te maken.  
Veilige Magazijnstellingen
Frans Hardus (BMWT-Keur)
Over schades aan magazijnstellingen is al veel gesproken, er zijn schades die direct
opgelost moeten worden en er zijn minder ernstige schades. BMWT keurmeesters
hebben vanaf nu een “tool” om, eventueel samen met de opdrachtgever, te bekijken hoe
een schade te beoordelen  aan de hand van foto’s van “vergelijkbare” situaties. In deze
workshop gaan we veel voorkomende schades, aan de hand van de schadedatabank,
bekijken en bespreken.
Veiligheid en Efficiency gaan prima samen
Eric Hereijgers (Van Looy Group)
In alle magazijnen is veiligheid van groot belang. Zolang de efficiëntie en de
doorzetsnelheid van het logistieke proces maar niet in gevaar komt.
Veilig werken en efficiëntie gaan echter prima samen. De BMWT heeft daarom
een website ontwikkeld, waarop praktische toepassingen te zien zijn   voor   het hele
magazijnproces. Geen   “Verboden en Geboden” maar praktische oplossingen die
motiverend werken. Eric Hereijgers zal deze nieuwe website demonstreren tijdens de
lezing over: “Veiligheid en Efficiency gaan prima samen”.
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De workshops

Elke leidinggevende is veiligheidsambassadeur
Robert Gartner (VTL) & Patrick Logister (EVO)
Als leidinggevende heeft u een voorbeeldfunctie richting  uw medewerkers en collega’s.
U bent een belangrijke schakel tussen het correct omgaan met veiligheidsvoorschriften
en het vergroten van het veiligheidsbewustzijn. Maar hoe doet u dat? Hoe past u
de diverse theorieën toe? Praktisch en interactief zijn de steekwoorden van deze
workshop.
Werk aan Fysiek Werk!
Bert van de Wijdeven (Buro voor Fysieke Arbeid)
De problematiek rondom zwaar fysiek werk is zeer complex. Met de discussie over langer
doorwerken en duurzame inzetbaarheid is dit thema erg actueel. In deze workshop
geven we in 6 stappen aan hoe u in uw organisatie op een professionele manier inhoud
kunt geven aan een Maatschappelijk Verantwoorde Omgang met fysieke arbeid.

Kunt u zelf niet aanwezig zijn?
Geef deze uitnodiging dan gerust door aan collega’s,
vrienden en/of kennissen!

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

