
2008

Programma:

 12:00u Ontvangst met lunch

 13:00u Opening en start plenaire programma 

  met sprekers

 15:00u Workshopronde 1

 16:00u Workshopronde 2

 17:00u Presentatie drie genomineerden 

  Prijs Veiligste Magazijn

 18:15u Pauze, het voorgerecht wordt geserveerd

 19:00u Uitreiking Prijs Veiligste Magazijn 2008

 19:30u Diner-buffet

 21:00u Einde programma

Uitnodiging 

Congres

“Dag van het Magazijn 2008”
 Wanneer? Dinsdag 28 oktober 2008

 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 staat bij u voorop
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Belangrijk:

Uitreiking 
Prijs Veiligste Magazijn 2008
Schrijf u nu in!

MAGAZIJN
HET VEILIGSTE

http://www.logistiek.nl/warehousing/veiligheid-onderhoud/did11982-programma-dag-van-het-magazijn.html
http://www.logistiek.nl/warehousing/warehouse-management/did11949-aanmelden.html
http://www.logistiek.nl/dossiers/id110-Dag_van_het_Magazijn.html


2008

De sprekers 

Jan Warning, 
directeur Bureau Beroepsziekten, 
FNV Bondgenoten: 
Het belang van voorlichting en regelgeving 
binnen magazijnen.

De Nederlandse vakbeweging vindt de 
veiligheid en gezondheid van werknemers 
in magazijnen en distributiecentra een 
belangrijk goed. Als gevolg van verschillende 
factoren gebeuren er nog teveel ongevallen 
en is ook de lichamelijke belasting een 
probleem. Een combinatie van voorlichting 
en regelgeving zijn noodzakelijk. De FNV 
zet zich al jarenlang in voor het verplichte 
rijbewijs voor heftruckchauffeurs. Bureau 
Beroepsziekten FNV zet zich in voor 
schadevergoeding van werknemers die door 
fysieke beperkingen hun werk niet meer 
kunnen doen.

Roland Peltzer, 
Arbeidsinspectie:
Een analyse van uw eigen Werksituatie.

De Arbeidsinspectie heeft binnen Intern 
Transport en Opslag een groot aantal 
inspectieprojecten uitgevoerd. De resultaten 
hiervan, worden tijdens het congres 
gepresenteerd, aan de hand van een aantal 
concrete voorbeelden. De doelstelling 
van de presentatie is het bieden van een 
reflectiekader, waarin de eigen werksituatie 
geanalyseerd kan worden.

René de Koster, 
hoogleraar logistiek, Erasmus Universiteit: 
Magazijnbenchmarking op basis van één 
rondleiding.

“In deze presentatie wordt ingegaan op een 
methode om magazijnen te benchmarken 
op basis van één rondleiding. De methode 
wordt kort uitgelegd op de website
http://www.logistiek.nl/experts/id11347-
Hoe_gezond_is_je_magazijn.html
We zullen de methode toepassen op een 
bekend Nederlands magazijn”

Schrijf u nu in voor de Dag van 

het Magazijn via 
www.dagvanhetmagazijn.nl

5 Workshops

Er staan 5 Interactieve Workshops op het 
middagprogramma. 
U kunt kiezen uit:
•	 Fraude of integriteit: aan u de keuze
•	 Preview Nationaal Veiligheidsonderzoek
•	 Veilige magazijnstellingen
•	 Loss prevention & security
•	 Ergonomie

Geef uw keuze aan voor de beide 
workshoprondes via 
www.dagvanhetmagazijn.nl. 

Wat krijgt u precies

Deelname aan het congres kost €75,-
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 2008

Kortom: 

genoeg redenen om u direct in te schrijven!

!

!

Ik heet u graag welkom 
op 28 oktober in het 
congrescentrum van 
Randstad te Diemen.

Met vriendelijke groet,

Dagvoorzitter: 
Heres Stad, 
hoofdredacteur T+O en Logistiek

!

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

http://www.logistiek.nl/experts/id11347-Hoe_gezond_is_je_magazijn.html
http://www.logistiek.nl/experts/id11347-Hoe_gezond_is_je_magazijn.html
http://www.logistiek.nl/warehousing/warehouse-management/did11949-aanmelden.html
http://www.dagvanhetmagazijn.nl
http://www.logistiek.nl/dossierartikelen/did11986-Keynote_speakers_Dag_van_het_Magazijn.html
http://www.logistiek.nl/dossierartikelen/did11985-Workshops_Dag_van_het_Magazijn.html
http://www.logistiek.nl/dossiers/id110-Dag_van_het_Magazijn.html
http://www.logistiek.nl/warehousing/warehouse-management/did11949-aanmelden.html
http://www.logistiek.nl/warehousing/warehouse-management/did11949-aanmelden.html
http://www.logistiek.nl/experts/id11347-Hoe_gezond_is_je_magazijn.html
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