Uitnodiging Informatiebijeenkomst Arbocatalogus Afvalbranche

‘Hoe communiceer je effectief over veilig en gezond werken?’
Datum: 22 november 2018
Tijden: van 12.30 tot 17.00 uur
Locatie: NBC in Nieuwegein
Doelgroep: communicatieprofessionals
Ook welkom: KAM-functionarissen, OR-, VGWM-leden, directieleden
Organisatie: Stichting Arbocatalogus Afvalbranche (StAA)
Gratis toegankelijk
Veilig en gezond werken is uitgangspunt voor de branche. De Arbocatalogus Afvalbranche biedt daar de basis
voor. Tijdens de Informatiebijeenkomst meer uitleg over de arbocatalogus en de wijze waarop je medewerkers
positief betrekt bij dit onderwerp. Natuurlijk is er ook ruimte om met anderen in gesprek te gaan en om
ervaringen uit te wisselen.

Programma
12.30 uur
13.00 uur
13.20 uur
13.40 uur

14.30 uur
15.00 uur

Inlooplunch
Opening en welkom door StAA-bestuurslid Wouter Koenderman (AVC)
Uitleg en belang Arbocatalogus Afvalbranche in grote lijnen
Ad Vermaas (HVC)
Hoe kun je het gedrag van mensen zo beïnvloeden dat veilig en gezond werken
vanzelfsprekend wordt?
Kevin de Goede (Bureau D & B)
Menselijk gedrag is voor een groot gedeelte onbewust en impulsief. Tijdens deze lezing legt
gedragspsycholoog Kevin de Goede van het Bureau D & B uit welke onbewuste
gedragsmechanismen een rol spelen en welke onderbouwde beïnvloedingstechnieken je zelf in
kunt zetten om gedrag te veranderen. Herken bijvoorbeeld de psychologische motieven en
weerstanden. Wat zijn de belangrijkste valkuilen; waar gaan anderen vaak de mist in?
Pauze
Lessen van campagne SZW: ‘Werken met gezond verstand = veilig werken met
gevaarlijke stoffen.’
Loeki Westerveld en Wouter Lemm (BKB | Het Campagnebureau)
Eén van de grote risico’s in de branche is blootstelling aan (gevaarlijke) stoffen. Voor het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt BKB | Het Campagnebureau
werkend Nederland bewust van het feit dat je ziek kunt worden van je werk, met een focus op
gevaarlijke stoffen. Campagnestrategen Loeki Westerveld en Wouter Lemm leggen uit hoe zij
tot deze campagne zijn gekomen en welke waardevolle lessen te leren zijn.

Programma - vervolg
15.30 uur

16.30 uur
17.00 uur

Keuze uit:
1. Workshop D&B: Toegespitst op gedragsbeïnvloeding in relatie tot het thema
Aan de slag met anderen: het toepassen van gedragskennis staat tijdens de workshop
centraal en wordt begeleid door D&B. Wat wordt er opgehaald?
 Inzichten uit, onder andere, de sociale psychologie en ervaring van het bureau
 Herkennen van en omgaan met psychologische weerstand
 Bewezen en concrete beïnvloedingstechnieken, die je zelf kunt inzetten
2. Workshop StAA: Communiceren over veilig werken – samen opzetten van
communicatieaanpak
Sparren met anderen over de beste aanpak van het gepresenteerde risico - werken met
(gevaarlijke) stoffen. Met de nieuwe inzichten uit de lezingen en ervaringen van de
deelnemers is het doel van deze workshop om te komen tot een uniek ‘communicatieplan’.
Deze aanpak kun je direct binnen je eigen bedrijf gebruiken.
Terugkoppeling en afsluiting door dagvoorzitter
Drankje & hapje

Aanmelden
U kunt zich tot 1 november 2018 aanmelden: per e-mail aan info@arbocatalogus-afvalbranche.nl onder
vermelding van bedrijf, naam, functie, e-mailadres en voorkeur voor workshop 1 of 2.
Met vriendelijke groet,
Stichting Arbocatalogus Afvalbranche
Postbus 2184
5202 CD ’s-Hertogenbosch
t. 073 – 627 94 44
f. 073 – 627 94 49
e. info@arbocatalogus-afvalbranche.nl

www.arbocatalogus-afvalbranche.nl

DISCLAIMER: Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Verspreiding van dit
e-mailbericht of van de informatie die dit e-mailbericht bevat door een ander dan de geadresseerde is verboden. Indien u dit e-mailbericht per
abuis heeft ontvangen verzoeken wij u de afzender hiervan op de hoogte te brengen en het originele bericht te vernietigen. Vereniging
Afvalbedrijven is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor eventuele gevolgen en/of schade die verzending en ontvangst alsmede de
inhoud van dit e-mailbericht betreffen.

