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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 genomineerden Prijs Veiligste Magazijn

  Corus Staal B.V. IJmuiden, Scania Productions Zwolle BV en

  Technische Unie Alphen a/d Rijn

 18:15u Pauze, het voorgerecht wordt geserveerd

 19:00u Uitreiking Prijs Veiligste Magazijn 2009

 19:30u Diner-buffet

Uitnodiging 

Congres

“Dag van het Magazijn 2009”
 Wanneer? Woensdag 7 oktober 2009

 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

w
w

w
.d

ag
va

n
h

et
m

ag
az

ijn
.n

l

Belangrijk:

Uitreiking 
Prijs Veiligste Magazijn 2009
Genomineerden: Corus Staal B.V. IJmuiden, 
Scania Productions Zwolle BV en Technische Unie Alphen a/d Rijn

MAGAZIJN
HET VEILIGSTE

http://www.logistiek.nl/warehousing/veiligheid-onderhoud/did 12312-programma.html
http://www.logistiek.nl/dossierartikelen/id1021-Voor_wie_is_ het_evenement_bestemd.html
http://www.logistiek.nl/dossiers/id67-Het_Veiligste_Magazijn _van_Nederland.html


De sprekers 

Jeroen Meulendijks
Directeur VTL
Onur Air vlucht 2262
Op 17 juni 2003 crashte vlucht 2262 bij vertrek op 
Groningen Airport Eelde. Jeroen Meulendijks 
maakte dit van dicht bij mee als directeur van 
de luchthaven. In zijn nieuwe hoedanigheid 
als directeur van VTL blikt hij terug op deze 
ervaring en staat hij stil bij de safety en 
security aspecten rondom een luchthaven. 
In de luchtvaart zijn de bedrijfsprocessen 
rondom veiligheid vanzelfsprekend essentieel. 
Technologie, wetgeving.

Dr.ir. Jeroen van den Berg, 
adviseur, Jeroen van den Berg Consulting
Productiviteit en Veiligheid: 
Hoe Volwassen is uw Magazijn?
Opvallend veel logistiek managers zijn nog 
dagelijks bezig met brandjes blussen in het 
magazijn. Zolang processen niet onder con-
trole zijn, is het lastig om een goede 
productiviteit, kwaliteit én veiligheid te 
garanderen. In deze presentatie pleiten 
we voor een stapsgewijze aanpak waarbij 
transparantie, IT, technische hulpmiddelen en 
ketensamenwerking de hoofdingrediënten 
zijn.

Joyce Schaeffer AWVN
Niels Mooy BGZ 
Anton van Loon BMWT
Interview 
Zij gaan in discussie over projecten rondom 
arboveiligheid.

5 Workshops

•	 Sturen op veilig gedrag, hoe doe je dat?
 Harry Tweehuysen
 Omdat mensen niet voortdurend in 

gevaarlijke situaties zitten, incorporeert 
de kennis op het gebied van veiligheid 
niet. Op momenten van echt gevaar, zijn 
ze die kennis kwijt. Werknemers moeten 
daarom zelf inzien wat de gevaren zijn.

•	 Werkplekonderzoek in het moderne 
warehouse

 Marc de Vries
 Werken in een warehouse is de laatste 

jaren erg veranderd. De technologische  
verbeteringen hebben de inhoud en de 
manier van werken veranderd. Maar 
hoe zit het met de fysieke belasting? De 
werkplekanalyse is een prima middel om 
dit na te gaan.

•	 Veilig werken met magazijnstellingen
 Frans Hardus
 Tijdens deze workshop kunnen de 

deelnemers actief meedenken en 
vertellen over het beleid op het gebied 
van veiligheid.

•	 Risico’s in een carrière signaleren en 
voorkomen

 Gert van Beek
 Voor werkgevers is het belangrijk om 

medewerkers de gehele carrière bij het 
bedrijf goed te volgen en om risico’s 
zo vroeg mogelijk te signaleren. Gert 
van Beek splitst die carrière op in tien 
kritieke momenten en geeft daarbij een 
aantal tips om risico’s te signaleren en te 
voorkomen.

•	 Veiligheid in Magazijnen
 Jeroen van den Berg
 Er zijn veel manieren om de veiligheid 

in magazijnen te verhogen. In deze 
workshop lopen we de belangrijkste 
mogelijkheden langs.

Geef uw keuze aan voor de workshops 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 2009

Kortom: 

genoeg redenen om u direct in te schrijven 
via www.dagvanhetmagazijn.nl

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

http://www.logistiek.nl/dossierartikelen/did12313-Aanmelden.html
http://www.logistiek.nl/dossierartikelen/did12313-Aanmelden.html
http://www.logistiek.nl/dossierartikelen/did12313-Aanmelden.html
mailto:
http://www.logistiek.nl/dossierartikelen/did11986-Keynote_speakers.html
http://www.logistiek.nl/dossierartikelen/did12602-Workshops.html
http://www.logistiek.nl/warehousing/veiligheid-onderhoud/did 12312-programma.html
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