
Programma Jaarcongres Stichting Arbocatalogus Afvalbranche  

Stimuleer je medewerkers tot veilig en gezond werken 

24 november 2020 

LIVESTREAM 

10.00 uur  Opening  

Dagvoorzitter Pieter Kaltner, manager Haagse Milieu Services

10.05 uur Welkom door StAA-voorzitter  

Michaël van Hulst, voorzitter Stichting Arbocatalogus Afvalbranche

10.10 uur Gedragsverandering en veiligheid op de werkvloer 

Leonie Venhoeven, gedragspsycholoog D&B 

Gedragsdeskundige Leonie Venhoeven van D&B vertelt ons hoe menselijk gedrag tot 

stand komt, en hoe we gedrag kunnen veranderen om de veiligheid op de werkvloer te 

vergroten. Een theoretisch en tegelijk praktisch verhaal dat ons leert op een andere manier 

te kijken naar hoe mensen zich gedragen, en hoe we kunnen inspelen op motieven en 

weerstanden om succesvol te zijn in gedragsverandering. Leonie inspireert om de kennis 

die ze met ons deelt in te zetten in de eigen dagelijkse praktijk. 

11.05 uur Pauze

11.15 uur Interne communicatie over veiligheid en gezondheid 

Lotje de Laat, adviseur interne communicatie SUEZ Nederland

Lotje de Laat van SUEZ Nederland laat ons zien welke communicatietechnieken we 

kunnen inzetten om medewerkers aan te zetten tot gezond en veilig gedrag. Met concrete 

praktijkvoorbeelden maakt ze duidelijk hoe SUEZ Nederland dit aanpakt. Hiermee willen 

we leidinggevenden kant-en-klare tools aanreiken om er binnen de eigen organisatie mee 

aan de slag te gaan. 

11.55 uur Afsluiting

Dagvoorzitter Pieter Kaltner

Aanmelden 

Het jaarcongres richt zich op leidinggevenden, omdat zij ervoor verantwoordelijk zijn dat hun medewerkers 

veilig en gezond werken. Het jaarcongres is uiteraard ook interessant voor communicatieprofessionals, 

KAM-functionarissen, en OR-, VGWM- en directieleden. Deelname is gratis. Aanmelden is mogelijk door 

vóór 10 november een e-mail te sturen naar info@arbocatalogus-afvalbranche.nl, o.v.v. organisatie, naam, 

functie en e-mailadres. Iedereen die zich heeft aangemeld, ontvangt een week voorafgaand aan het 

webinar een bevestigingsmail met meer informatie over het online volgen van het programma. Deelnemers 

kunnen op 24 november actief meedoen via een chatfunctie. 

mailto:info@arbocatalogus-afvalbranche.nl

