09:00

Inloop & Netwerkplein

09:30

Welkom en opening door de dagvoorzitter Pepijn Nicolas. Hij faciliteert verandering en ondersteunt branches, overheden en
maatschappelijke organisaties bij het implementeren van veranderprogramma’s, bijvoorbeeld op het gebied van gezond werken
en duurzaamheid.
Opening door Drs. Marcelis Boereboom, Directeur-Generaal Werk van het Ministerie van SZW.
De Andere Kijk van prof. dr. Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie VU, op de relatie tussen het brein en gezond en veilig werken.
Hij werkt mee aan de Universiteit van Nederland en verzorgde drie afleveringen van DWDD University. Hij streeft naar het toegankelijk
maken van wetenschappelijke kennis voor iedereen, ook buiten de muren van de universiteit.
De Andere Kijk van … Inspirators Zelf Organiseren Gezond en Veilig Werken.

11:30

Start Ronde 1 - Maak uw keuze uit Atelier 1, Atelier 2 of Netwerkplein

ATELIER 1

ATELIER 2

Innovatieve pilots
in de transport en
logistiek
STL, José van Lieshout
EVO, Johan Kerver

TAFEL DISCUSSIE

Innovatieve pilot in de
agrarische sector

Van compliance naar participatie in de praktijk - Work with Joy, Joyce Rupert

Stigas, Math
Creemers

Vitaal en veilig gedrag - Ambulancezorg, Lex van den Bosch

Zelf-assessement tool - Programma Zelfregulering, Wender van Mansvelt

De Gezonde en Veilige Werkplek - TNO, Tanja de Jong e.a.
Gezonde longen gezond houden - Longalliantie, Emiel Rolink e.a.
De VIBE- aanpak - VeiligheidNL, Victor Zuidema

12:30

Lunchbreak op het Netwerkplein

13:20

Start Ronde 2 - Maak uw keuze uit Atelier 1, Atelier 2 of Netwerkplein

ATELIER 1

ATELIER 2

Innovatieve pilots in
de zoetwarenbranche
en betonbranche

Sociale Marketing
Huibregtsen Sociale
Marketing,
Julie Huibregtsen

VBZ, Erna Bak
BFBN, Henk Schuur

TAFEL DISCUSSIE
Veiligheid Voorop, Self Assessment Questionnaire - VNCI, Peter Bareman
De haven regelt het zelf - Stichting Veilige Haven, Herman de Haas e.a.
Veiligheid en gezondheid is al normaal - Consortium E=MC², Jan Dul
Vitale collega’s - BeBright, Vivian Dekkers
Brancheaanpak tankopslagbedrijven - VOTOB, Sandra de Bont
Het Vitaliteitprogramma van RDW - RDW, Marije Mos

14:40

Start Ronde 3 - Maak uw keuze uit Atelier 1, Atelier 2 of Netwerkplein

ATELIER 1

ATELIER 2

TAFEL DISCUSSIE

Sluiskiltunnel, B.V. KKS,
Veiligheid is een keuze

Gezond en Veilig
Werken doe je samen

Brancheaanpak tankopslagbedrijven - VOTOB, Sandra de Bont

Sluiskiltunnel, B.V. KKS,
Ton Vrijdag

VHP, Fieke Horsten &
Marcel Balm

Con-collega’s wisselen van project - Rick Riggelink & Marcel Kouwenhoven

Veiligheidsprogramma GO! - Heijmans, Astrid Neefs

Preventie van beroepsziekten - Stigas, Ad de Rooij
Rabo RisiGo - Achmea, Ronald Boertje e.a.
In gesprek met het Programma Zelfregulering - Sabine van Eck e.a.

15:40

Gezonde break

16:00

Panelgesprek: Hoe wordt Gezond & Veilig Werken het nieuwe normaal? Met: Esther de Kleuver, directeur Gezond en Veilig Werken,
ministerie van SZW; Erna Bak, manager Arbeidsvoorwaarden en rechtpositie, VBZ en één van de Inspirators; Anne Kamphuis,
directeur Stichting Samenwerken Voor Veiligheid, de eigenaar van VCA; Dick Koster, directeur Steigerbouw van der Panne,
commissielid VSB en één van de Inspirators.
Wrap-up door Rob Triemstra (plv. directeur Gezond en Veilig Werken, SZW) en dagvoorzitter Pepijn Nicolas.
Borrel op het Netwerkplein

RONDE 1
11:30 - 12:30

Maak uw keuze uit Atelier 1, Atelier 2 of Netwerkplein

RONDE 2
13:30 - 14:30

Maak uw keuze uit Atelier 1, Atelier 2 of Netwerkplein

RONDE 3
14:40 - 15:40

Maak uw keuze uit Atelier 1, Atelier 2 of Netwerkplein

ATELIER 1 - PLENAIRE ZAAL

ATELIER 1 - PLENAIRE ZAAL

ATELIER 1 - PLENAIRE ZAAL

Dynamische RI&E in de Transport en Logistiek

Het VBZ Vignet Arbeidsveiligheid & motivatieonderzoek

Sluiskiltunnel, veiligheid is een keuze

Het Sectorinstituut Transport en Logistiek vertelt over hun
pilot om van de RI&E een dynamisch document te maken met
een structurele plaats in de bedrijfsvoering. Bedrijven borgen
hiermee veilig en gezond werken op de werkvloer.
José van Lieshout, STL

Erna Bak vertelt over het Vignet Arbeidsveiligheid waarmee
VBZ zelfregulering bij zoetwarenbedrijven stimuleert en borgt.
Ook onderzoekt VBZ mogelijkheden om door het creëren van
een ‘vliegwieleffect’ zoetwarenbedrijven te motiveren
gezonder en veiliger te werken. Erna Bak, VBZ

“Gezond en veilig werken moet je meetbaar maken.
En belonen van goed gedrag werkt beter dan straffen”, aldus
Ton Vrijdag. Ton vertelt hoe het aantal ongelukken drastisch
verminderde en het resultaat beter werd bij de bouw van de
Sluiskiltunnel: de productkwaliteit nam toe en de investering
in tijd en geld nam af. Ton Vrijdag, Sluiskiltunnel, B.V. KKS

Zelfregulering: Code Gezond en Veilig Magazijn
EVO vertelt hoe zij samen met werkgevers een praktische en
toepasbare zelfreguleringscode opstellen. De Code geeft
bedrijven normen waaraan zij zich makkelijk kunnen
committeren. Johan Kerver, EVO

Voortdurend gezond en veilig werken
De Bond van Fabrikanten van Betonproducten vertelt over
het project ’Voortdurend Veilig‘. Dit creëert een cultuur waarin
veilig en gezond werken vanzelfsprekend en blijvend is.
Met trainingen en observatierondes gaan bedrijven aan de
slag om de ‘risk rate’ vast te stellen. Henk Schuur, BFBN

ATELIER 2 - ZAAL BEGANE GROND
Innovatieve pilot in de agrarische sector:
De dynamische RI&E van Stigas
Het Sectorinstituut Agrarische en Groene Sector laat zien hoe
de RI&E een dynamisch hulpmiddel wordt en niet in een
la belandt. Ook aandacht voor de ontwikkeling van de tool met
de Scrum methodiek, de verbeteringen voor bedrijven en de
sector en de uitdagingen die Stigas tegenkwam.
Math Creemers, Stigas

TAFEL DISCUSSIE - NETWERKPLEIN
Van compliance naar participatie:
van theorie naar praktijk
Joyce Rupert doet onderzoek naar het creëren van een cultuur
van participatie door werknemers. Tijdens haar tafelsessie
deelt ze praktijken en laat ze zien welke factoren bijdragen
aan een gezonde en veilige werkomgeving. Joyce Rupert,
Work with Joy

TAFEL DISCUSSIE - NETWERKPLEIN
Zelf-assessment tool gezond en veilig werken
Wender van Mansvelt demonstreert de ‘zelf-organisatie tool
gezond en veilig werken’. Deze tool (in ontwikkeling) geeft
inzicht in uw prestaties en reikt handvatten aan om de
volgende stap te zetten richting zelforganisatie van gezond
en veilig werken. Wender van Mansvelt, Programmabureau
Zelfregulering

ATELIER 2 - ZAAL BEGANE GROND
Sociale Marketing
Sociale marketing combineert gedragsverandering met
marketingprincipes. Julie Huibregtsen laat zien hoe je daarmee mensen kan beïnvloeden. Bijvoorbeeld om gezonder te
leven, fit te zijn thuis en op het werk of veiliger te werken.
Julie Huibregtsen, Huibregtsen Sociale Marketing

TAFEL DISCUSSIE - NETWERKPLEIN
Veiligheid Voorop SAQ
Aan deze discussietafel hoort u alles over het ‘Self Assessment
Questionnaire’ (SAQ), ontwikkeld door het programma
Veiligheid Voorop. Een chemisch bedrijf dat werkt met
gevaarlijke stoffen kan op basis van SAQ de veiligheidscultuur
bevorderen en een actieplan opstellen om zijn veiligheidsprestaties te verbeteren. Peter Bareman, VNCI

TAFEL DISCUSSIE - NETWERKPLEIN
Veilig Werken? De haven regelt het zelf!
Het Veiligheidscertificaat Havens is een interactief
e-learningtraject waarmee havenwerkers veilig leren werken.
Met blijvende gedragverandering tot gevolg. Schuif aan tafel
bij de initiatiefnemers van Stichting Veilige Haven.
Herman de Haas & Stella Blokpoel, Stichting Veilige Haven

TAFEL DISCUSSIE - NETWERKPLEIN

Vitaal en veilig gedrag van werknemers beïnvloeden
In de ambulancezorg gaat het beïnvloeden van vitaal en veilig
gedrag verder dan het werk alleen. Is er een grens? Lex van
den Bosch deelt zijn ideeën. Lex van den Bosch, Ambulancezorg

Veiligheid en gezondheid is al normaal
Gezond en veilig werken is geen losstaand onderwerp binnen
organisaties. Jan Dul licht dit toe aan de hand van het project
‘Together is Better’ van het Consortium, dat zich richt op de
organisatie van werkomstandigheden. Jan Dul, hoogleraar
i.c.m. Consortium E=MC²

TAFEL DISCUSSIE - NETWERKPLEIN

TAFEL DISCUSSIE - NETWERKPLEIN

Netwerken met TNO voor een gezonde en veilige werkplek
Bedrijven hebben te maken met verschillende samenwerkingsvormen met partijen buiten de eigen organisatie
(b.v. onderaannemers, brancheorganisatie of verzekeraars).
In deze workshop bekijken we hoe je, door het uitwisselen
van ervaringen, samen veiligheid en gezondheid op het werk
samen kan verbeteren. Wat is er voor nodig om dit voor
elkaar te krijgen? En wie kan wat doen? Tanja de Jong &
Laurie Hermans, TNO

Vitale collega’s
Hoe vitaal bent u? En hoe vitaal zijn uw medewerkers?
BeBright is een experiment gestart waarbij de vitaliteit van
medewerkers in kaart wordt gebracht. Door het gebruik van
wearables hebben collega’s inzicht gekregen in hun eigen,
en elkaars, vitaliteit. Dat heeft een behoorlijk impact gehad en
de wearables zijn niet meer af gegaan. Vivian Dekkers vertelt
graag waarom. Vivian Dekkers, Be Bright

TAFEL DISCUSSIE - NETWERKPLEIN

Brancheaanpak tankopslagbedrijven VOTOB
Hoe organiseer je als brancheorganisatie gezond en veilig
werken voor je leden? Sandra de Bont laat zien hoe een
positieve sfeer en openheid onder bedrijven daarbij helpt.

TAFEL DISCUSSIE - NETWERKPLEIN

Gezonde longen gezond houden
Door schadelijke stoffen op de werkvloer worden mensen ziek
en vallen uit. Hoe kunnen werkgevers, werknemers en de gezondheidszorg beter samenwerken en meer van elkaar leren?
Voer voor discussie aan deze tafel. Emiel Rolink &
Benjamin van Wijngaarden, Longalliantie

TAFEL DISCUSSIE - NETWERKPLEIN
De VIBE-aanpak van VeiligheidNL
In deze workshop alles over de VIBE-aanpak (Versnelling door
Inzet Branche Experts) van VeiligheidNL. VIBE is een aanpak
op maat bestaande uit acht stappen die bedrijven doorlopen.
In het najaar van 2015 volgt de eerste release van VIBE met
BouwendNL, VSB, A&O-fonds Waterschappen en de bedrijven
uit deze branches.
Victor Zuidema, VeiligheidNL

TAFEL DISCUSSIE - NETWERKPLEIN

Sandra de Bont, VOTOB

TAFEL DISCUSSIE - NETWERKPLEIN
Programma Vitaliteit RDW
RDW wil managers én medewerkers stimuleren om gezond
te werken. Marije Mos vertelt over het creëren van bewustwording door middel van verschillende tools en lokale
activiteiten over de BRAVO (Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding,
Ontspanning) thema’s. Marije Mos, RDW

ATELIER 2 - ZAAL BEGANE GROND
Gezond en veilig werken doe je samen
Gezond en veilig werken kan goed bijdragen aan het
gewenste bedrijfsresultaat, maar dan moeten de verschillende
disciplines en afdelingen wel effectief met elkaar
communiceren. Marcel Balm en Fieke Horsten vertellen over
hoe je gezond en veilig werken in balans brengt met de
gewenste bedrijfsresultaten. Fieke Horsten & Marcel Balm

TAFEL DISCUSSIE - NETWERKPLEIN
Brancheaanpak tankopslagbedrijven VOTOB
Hoe organiseer je als brancheorganisatie gezond en veilig
werken voor je leden? Sandra de Bont laat zien hoe een
positieve sfeer en openheid onder bedrijven daarbij helpt.
Sandra de Bont, VOTOB (herhaalde sessie)

TAFEL DISCUSSIE - NETWERKPLEIN
Veiligheidsprogramma GO! van Heijmans
Werken in de bouw brengt risico’s met zich mee en veiligheid
is een absolute must. De belangrijkste factor is het gedrag van
het individu. In deze workshop alles over het veiligheidsprogramma van Heijmans waarin veel aandacht is voor zaken
die werknemers aandragen. Astrid Neefs, Heijmans

TAFEL DISCUSSIE - NETWERKPLEIN
Con-collega’s wisselen van project
Rick Riggelink en Marcel Kouwenhoven wisselden van
project om te leren van elkaars aanpak rondom gezond en
veilig werken. Tijdens de tafeldiscussie laten zij zien hoe je
elkaar kunt inspireren als je elkaar een kijkje in de
keuken gunt. Rick Riggelink, Voorbij Funderingstechniek &
Marcel Kouwenhoven, Vroom Funderingstechnieken

TAFEL DISCUSSIE - NETWERKPLEIN
Preventie van beroepsziekten
Ad de Rooij heeft als gespecialiseerde bedrijfsarts in de
agrarische sector veel ervaring met het signaleren van
en acteren op beroepsziekten. Leer hoe hij binnen Stigas
beroepsziekten in kaart brengt en inzichten preventief inzet.
Ad de Rooij, Stigas

TAFEL DISCUSSIE - NETWERKPLEIN
Rabo RisiGo
Rabo RisiGo is een nieuwe manier van risicobeheersing die
helpt de continuïteit van de klant te verhogen met een
gezonder bedrijf. Jaap Burggraaff en Ronald Boertje laten je
kennis maken met de digitale tool en vertellen welke
besparingen het oplevert. Jaap Burggraaff & Ronald Boertje,
Achmea

TAFEL DISCUSSIE - NETWERKPLEIN
In gesprek met het Programma Zelfregulering
Het Programma Zelfregulering wil branches en bedrijven
faciliteren bij het zelf organiseren van gezond en veilig
werken. We bespreken graag met u hoe we dat het beste
kunnen doen: denkt u mee over aansprekende thema’s,
innovatieve projecten en inspirerende communicatie?
Sabine van Eck, projectleider en Cees Meijer, communicatie

