
 

“Dag van het Magazijn 2016”
 
Wanneer?  Woensdag 9 november 2016 
 Waar? EVO te Zoetermeer
 Voor wie? Voor iedereen die interesse heeft in veiligheid en gezond 
  werken in magazijnen en dc’s
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Genomineerden Prijs Veiligste Magazijn 2016
Bedrijven met 25 of minder magazijnmedewerkers:

Fast & Fluid Management B.V.  (Sassenheim), Janssen Biologics (Schiphol-Rijk), 
Abbott Biologicals B.V. (Olst).

Bedrijven met meer dan 25 magazijnmedewerkers:

Schneider Electric (Helmond), Jumbo Supermarkten B.V. (Breda), 
DHL Supply Chain (Bergen op Zoom), Docdata Fulfilment B.V. (Waalwijk).

 12.00 Inlooplunch

 12.30 Opening en plenair programma : 

  welkom door Kim Coppes, dagvoorzitter

 12.40  Plenaire spreker: 

  Anouk van Dijk, Warehouse manager Bavaria

 13.00  Presentatie genomineerden Prijs Veiligste Magazijn 2016 

 13.30 Workshopronde 1

 14.30 Workshopronde 2 of

  Speeddate met oud-winnaars Prijs Veiligste Magazijn

 15.30 Workshopronde 3

 16.30 Uitreiking Prijs Veiligste Magazijn 2016

 17.00 Netwerkborrel

 18.00 Einde congres

Je kan je inschrijven voor 2 workshoprondes. Tijdens workshopronde 2 heb je de gelegenheid 
om te speeddaten met oud-winnaars van de Prijs Veiligste Magazijn. 

Programma 9 november 2016

Belangrijk
MAGAZIJN

HET VEILIGSTE
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http://www.logistiek.nl
https://www.stlwerkt.nl/
https://www.randstad.nl
http://www.bmwt.nl
http://www.evo.nl
https://www.tempo-team.nl/
http://www.dagvanhetmagazijn.nl/programma/
http://www.dagvanhetmagazijn.nl
http://www.dagvanhetmagazijn.nl/bezoekers/prijs-veiligste-magazijn/


Anouk van Dijk- van Zoggel

Warehouse Manager Bavaria N.V.

Vanaf 2015 is Bavaria bewust bezig met veiligheid in het magazijn. Anouk 
van Dijk, Warehouse Manager bij Bavaria en tevens verantwoordelijk 
voor veiligheid en gezondheid, is hier nu volop mee bezig. Inmiddels 
merkt zij dat er sprake is van een duidelijke productiviteitsstijging en een 
gezonde goede werksfeer. Beiden te danken aan de veiligheidsaanpak. 
Dit is niet altijd even gemakkelijk. Valkuilen, missers, onbegrip, maar 
gelukkig ook successen, maken onderdeel uit van het proces. Het grote 
aantal vaste medewerkers  gecombineerd met de  regelmatige inzet 
van een forse flexibele schil is een uitdaging voor iedere warehouse 
manager die een gezond, veilig en efficiënt magazijn wil. Anouk vertelt 
hoe zij dit in de praktijk doet.  

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

Leermomenten bij het keuren van magazijnstellingen

De ervaringen van een keurmeester

spreker:  Frans Hardus Eigenaar FHSELA

Jaren besteden we al aandacht aan het “veiliger” maken van magazijnen. 
Gezien de hoeveelheid  ongevallen in een logistieke omgeving is dit nog niet 
goed gelukt. Voor deze Dag van het Magazijn is onze keurmeester gaan zoeken 
in zijn eigen ervaringen als keurmeester. Wat is er te zien tijdens keuringen, 
wat valt er te leren en hoe kunt u deze ervaringen inzetten in de besprekingen 
achteraf met medewerkers en leidinggevenden. Laten we  kijken hoe we u, 
tijdens deze workshop, kunnen laten zien en/of leren van die ervaringen en wat 
er van mee te nemen is naar het eigen (in de toekomst veiliger) magazijn. 
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Deelname aan het congres kost € 125,- 
Als u een uitnodiging heeft ontvangen zijn de kosten nog maar € 65,-
Wat kunt u hiervoor verwachten?

• Toegang tot het congres
• Interessante sprekers
• Deelname aan workshops naar keuze
• Ervaringen uitwisselen met collega’s en experts
• Live aanwezig zijn bij de uitreiking van de Prijs Veiligste Magazijn 2016

Wat krijgt u precies?

De workshops

http://www.dagvanhetmagazijn.nl/registreer-als-bezoeker/
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Schrijf nu in voor de Dag van het Magazijn via www.dagvanhetmagazijn.nl

Veilig gebruik van het acculaadstation

spreker: Willem Stehouwer Expert batterijgebruik

Bijna dagelijks vinden er ongelukken plaats in laadstations en met het werken 
met batterijen. Gelukkig meestal kleine, zoals een beknelde vinger. Hoe dan 
ook, het geeft verstoring van uw logistieke processen.
Veilig werken in een acculaadstation vereist afwegingen maken tussen vele 
factoren. Welke zijn dat zoal? Wat zijn de risico’s? Welke alternatieven zijn er 
om risico’s en impact te beperken?
Een goed ingericht laadstation is in de eerste plaats van belang voor de 
veiligheid van mens, machine en omgeving. Daarnaast is de vanzelfsprekende 
impact op de levensduurverwachting van equipment en de bedrijfszekerheid 
van de logistieke operatie, voor vrijwel elke onderneming een belangrijke 
waarde.  
In deze interactieve workshop gaan we met elkaar in gesprek over de logica 
van een goed ingericht laadstation.

Hoe word ik het veiligste magazijn van Nederland

sprekers: Eric Hereijgers Sr Consultant Logistics, St. Onge Company Europe B.V. 
  Henk-Jan Ningbers Teamleider Warehouse/Projectleider Manager  
  Akzo Nobel Decorative Coatings
  Wim Spek Teamleider Akzo Nobel Decorative Coatings

De winnaars van deze mooie prijs hebben niet alleen een heel veilig 
magazijn, maar hebben tevens een hogere efficiency, kwaliteit, flexibiliteit 
en innovatievermogen dan vergelijkbare magazijnen in dezelfde branche. Wie 
wil dat nu niet? Iedere logistiek manager wil dit toch? Maar hoe krijg je dat 
nu voor elkaar? Wat moet je hiervoor doen?
Wie kan dit nu beter vertellen dan de prijswinnaar van vorig jaar. Aandacht 
voor veiligheid alleen is niet voldoende. De magazijnorganisatie moet zodanig 
worden ingericht, zodat iedereen gemotiveerd is en pro-actief bijdraagt aan 
de ontwikkeling van het magazijn. Tijdens deze presentatie wordt nader 
ingegaan op wat je allemaal moet doen om de organisatie zo ver te krijgen.

Experience Tour. Wat zijn de risico-hotspots?

sprekers: Ewout Brehm coach/trainer, Bureau Fysieke Arbeid
  Nico de Reus projectleider EVO

Op 13 september is de Code Gezond en Veilig Magazijn gelanceerd. De Code 
bevat handvatten voor bedrijven om verder te komen met veiligheid en 
gezondheid in hun magazijn. Deelnemende partijen hebben gezamenlijk 10 
risico hotspots in magazijnen geïnventariseerd en good practises aangeleverd. 
In de Code speelt cultuur en gedrag een grote rol. Maar hoe komt dit in uw 
magazijn tot uiting? 
Aan de hand van deze risico hotspots zullen Nico de Reus, EVO Projectleider 
Intern transport,  en Ewout Brehm, coach en trainer van Buro voor Fysieke 
Belasting, met u een Experience Tour door het magazijn maken.
U ervaart risico’s zelf en leert  hotspots te herkennen én oplossingen te 
vinden waarin mens, proces en techniek in evenwicht zijn. Een veilig en 
gezond magazijn is een efficiënt magazijn.
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http://www.dagvanhetmagazijn.nl/registreer-als-bezoeker/
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Bewust veilig leidinggeven

sprekers: Jelle van Draanen docent EVO
  Sybille van Bladel senior accountmanager Tempo-Team

In deze workshop krijgen  de deelnemers tips  en handvatten om van hun 
magazijn een veilige werkplek te maken. En neem daarmee eerst jezelf 
onder de loep, een goede teamleider geeft  immers het goede voorbeeld. 
Hoe neem je de medewerker mee in de veiligheidsaanpak, hoe veilig bewust 
is hij en kan je dat wel  beïnvloeden? Zo langzamerhand weten we dat hierin 
een wereld is te winnen zonder al te dure maatregelen maar wel  met succes 
voor de veiligheid. Vergeet daarbij niet de uitzendkracht mee te nemen in de 
aanpak.  Als “inlenende werkgever” ben je daar wel voor verantwoordelijk. 
Welke rol heeft het uitzendbureau dan? Zeker weten dat je altijd voldoende 
geïnstrueerde uitzendkrachten binnen krijgt. Hoe doe je dat?

What’s your Drive?

sprekers: Daniëlle Noorloos marketeer Sectorinstituut Transport en Logistiek
  Remco Keus adviseur preventie Sectorinstituut Transport en Logistiek

De komende jaren staan werkgevers voor de uitdaging om hun medewerkers 
gezond en gelukkig aan het werk te houden tot aan hun pensioen. De 
arbeidsmarkt verandert in rap tempo, de gemiddelde leeftijd wordt steeds 
hoger en de pensioenleeftijd schuift steeds verder op. Het risico op uitval 
van oudere werknemers neemt toe en het verzuim en de kosten stijgen. 
Werkgevers en werknemers die zich weten aan te passen aan deze 
veranderingen zorgen voor continuïteit van hun bedrijf en loopbaan. 
Belangrijk daarbij is de dialoog, van elkaar weten wat er leeft. DRIVE brengt 
deze brede dialoog op gang en genereert motivatie en collegialiteit. DRIVE 
helpt met het vinden van de juiste balans tussen werk en privé. Door de 
energie die daardoor vrijkomt, kunnen medewerkers hun taken beter en met 
meer aandacht uitvoeren. Dat heeft een gunstig effect op de veiligheid op 
de werkvloer en de inzetbaarheid van medewekers op de lange termijn.
Tijdens deze workshop krijgt u niet alleen inzicht in uw eigen DRIVE, maar 
ook in hoe u op een sympathieke manier de dialoog over inzetbaarheid en 
de eigen verantwoordelijkheid daarin kunt (blijven) aangaan.

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

Kunt u niet aanwezig zijn?

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

http://www.logistiek.nl
https://www.stlwerkt.nl/
https://www.randstad.nl
http://www.bmwt.nl
http://www.evo.nl
http://www.tempo-team.nl

