
 

Congres

“Dag van het Magazijn 2010”
 Wanneer? Woensdag 17 november 2010
 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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Uitreiking Prijs Veiligste Magazijn 2010
Genomineerden: Boston Scientific Kerkrade, Nissan Motor Parts 
Center B.V. Amsterdam, Nedtrain BV Revisiebedrijf Tilburg

 12:00 Ontvangst met lunch 
 13:00 Opening en plenaire programma met de sprekers:

Robin van Galen, Gouden Waterpolocoach / coach van het jaar 2008

Vincent Weinschenk, Wherehows Logistics

Joyce Schaeffer, AWVN

 15:00 Workshopronde 1 
Analysetool Veiligheid Magazijnen

Het belang van Veilige Magazijnstellingen

Top 10 tips & tricks wat betreft veiligheid

Hoe (her)ontwerp ik een efficiënt EN veilig Magazijn

Wat kan 5S betekenen voor het magazijn?

 16:00 Workshopronde 2 (Workshops gelijk aan workshopronde 1)
 17:00 Presentatie genomineerden Prijs Veiligste Magazijn
 18:15 Pauze, het voorgerecht wordt geserveerd
 19:00 Uitreiking Prijs Veiligste Magazijn 2010
 19:30 Diner-buffet

MAGAZIJN
HET VEILIGSTE

Uitnodiging

Programma

Belangrijk



Robin van Galen 
Gouden Waterpolocoach / coach van het jaar 2008
Niets is onmogelijk
Dat het managen van medewerkers vele overeenkomsten vertoont 
met het coachen van topsporters staat buiten kijf. Ook een manager 
streeft naar topvorm. Hoe zorg ik dat mijn mensen zich blijven 
ontwikkelen en het uiterste uit zichzelf halen? Hoe zorg ik ervoor 
dat de medewerkers met elkaar tot het maximaal haalbare gaan? 
Welke rol heb ik hierin als manager? Robin van Galen, gouden 
waterpolocoach en coach van het jaar 2008, vertelt u dat ‘ Niets 
onmogelijk is’ aan de hand van prachtige beelden. Hij laat u inzien 
hoe je ieder mens persoonlijk effectiever kan coachen en daardoor 
meer rendement uit een teamprestatie kan halen.

Vincent Weinschenk 
Wherehows Logistics
Zekerstelling van bedrijfsveiligheid en veiligstelling van 
bedrijfszekerheid. Twee zijden van één medaille?
Wanneer er wordt gesproken over onveilige en ongezonde 
werksituaties in magazijnen dan gaat het meestal over het 
voorkomen van gevaren rondom het gebruik en de kwaliteit van 
(hef)trucks, stellingen, logistieke installaties en bouwkundige 
voorzieningen. Echter; planning, ontwerp en besturing van 
processen, systemen en lay-out liggen hier aan ten grondslag. Juist 
in dit voortraject dient logistieke veiligheid als integraal onderdeel 
van totale operationele kwaliteit en efficiency te worden geborgd. 
Wij presenteren SLIM Warehouse als aanpak die én kwaliteit van 
de arbeid(omgeving) maximaliseert én verspilling in magazijn-
werking minimaliseert.

Joyce Schaeffer
AWVN
Handreiking arbocatalogi. Een suggestie voor de wijze waarop 
arborisico’s kunnen worden opgenomen in de arbocatalogus.
Branches hebben de mogelijkheid arbocatalogi te maken. Deze 
catalogus bevat oplossingen voor arborisico’s, die in de eigen 
branche spelen. AWVN en MKB- Nederland hebben samen met de 
EVO een handreiking gemaakt, gericht op het vakgebied intern 
transport en logistiek. Die handreiking kunnen branches zien als 
een suggestie voor de wijze waarop zij arborisico’s, die spelen in 
dit vakgebied, kunnen opnemen in de arbocatalogus. Aan de orde 
komt; hoe maak ik een keuze uit de risico’s, relevante wetgeving, 
hoe kan het format voor oplossingen er uitzien en diverse 
oplossingensuggesties worden aangereikt. AWVN presenteert de 
opzet van deze handreiking.

Deelname aan het congres kost €95,- 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	2010

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

De sprekers

Wat krijgt u precies?

http://www.logistiek.nl/warehousing/warehouse-management/did12313-aanmelden-dag-van-het-magazijn-2010.html


Analysetool Veiligheid Magazijnen 
Jeroen v.d. Berg
Er wordt een webtool ontwikkeld, waarmee onveilig gedrag in een 
magazijn kan worden geanalyseerd. Deze webtool zal meehelpen in het 
samenstellen van een plan van aanpak, door een aantal verbeteracties 
te genereren. Bij implementatie van deze webtool, zal de gebruiker 
ondersteuning krijgen van Sytens. In deze workshop wordt dieper 
ingegaan op de webtool.

Het belang van Veilige Magazijnstellingen
Frans Hardus
Magazijnstellingen zijn voortdurend aan fysiek contact onderhevig. 
Dit brengt elke keer een veiligheidsrisico met zich mee. Tijdens 
deze workshop wordt er ingegaan op het door u zelf uitvoeren 
van een  Magazijnstelling RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie). Er 
wordt een checklist geïntroduceerd aan de hand waarvan u zelf uw 
magazijnstellingen op veiligheid kunt controleren.

Top 10 tips & tricks wat betreft veiligheid
VTL
Er wordt genoeg geschreven en gezegd over veiligheid in DC’s en 
warehouses. Praktische oplossingen zijn jammer genoeg ver te zoeken. 
Deze workshop brengt daar verandering in. U gaat naar huis met een Top 
10 tips & tricks samengesteld door u en uw mede-congresbezoekers. 

Hoe (her)ontwerp ik een efficiënt EN veilig Magazijn 
Eric Hereijgers
Logistieke service verbetering en kostenverlaging staan continu op de 
agenda staan. Deelnemers van de prijs van “Het veiligste magazijn van 
Nederland” laten zien dat veiligheid en efficiëntie heel goed samen 
gaan.  Eric Hereijgers, jury-lid van deze prijs,  gaat in op de aanpak en 
het resultaat van logistieke reengineering projecten, die de veiligheid 
verhogen, de kosten verlagen en de kwaliteit verbeteren.

Wat kan 5S betekenen voor het magazijn? 
Henk Doze & klantbedrijf
5S. Voor vele een bekende term, maar onbekend met de inhoud en 
impact. U leert in deze workshop enkele basisprincipes, welke direct 
zijn door te voeren, zoals:
• Een opgeruimde, overzichtelijke werkplek betekent dat je niet hoeft 

te zoeken naar gereedschap, onderdelen of informatie.
• Prettig en veilig werken zorgt ervoor dat je bent in staat om kwaliteit 

te leveren zonder onnodige vertragingen.
• De werkplek is de omgeving die uitstraalt hoe je tegenover je werk 

staat.

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

U kunt niet zelf?

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

http://www.logistiek.nl/warehousing/warehouse-management/did12313-aanmelden-dag-van-het-magazijn-2010.html

