
 

 

UITNODIGING 

LANDELIJKE ARBODAG PLUIMVEEVERWERKENDE INDUSTRIE 

WOENSDAG 6 FEBRUARI 2019 

 

U bent uitgenodigd voor deelname aan de landelijke Arbodag in de pluimveeverwerkende industrie. 

Deze dag worden de thema’s RI&E, ongewenst gedrag, gevaarlijke stoffen, werkdruk, ongevallen op 

de werkvloer en een gezonde leefstijl in het kader van duurzame inzetbaarheid uit de Arbocatalogus 

pluimvee behandeld. 

 

Waar en wanneer? 
De dag wordt gehouden op woensdag 6 februari 2019 in Zalencentrum De Pineta, Elspeterweg 6 in 

Nunspeet. 

 

Voor wie? 
Voor deze bijeenkomst worden uitgenodigd de arbo-professionals, zoals preventiemedewerkers, 

arbo-coördinatoren, KAM-medewerkers, directies, HR/P&O-functionarissen als voor andere arbo-

verantwoordelijken, zoals ondernemingsraden, vakbonds(kader)leden en 

personeelsvertegenwoordigingen. 

 

Kosten 
Deelname is gratis. 

 

Organisatie 
De arbodag wordt georganiseerd door de Werkgroep arbocatalogus, waarin zowel werkgevers als 

werknemers uit de sector zitting hebben. Dit waarborgt dat de onderwerpen aansluiten op uw 

behoefte en op wat er speelt in de sector. Het belooft een middag te worden vol interessante 

onderwerpen op het gebied van de arbocatalogus. Kortom een leuke, actieve en leerzame dag met 

collega’s uit het hele land. 
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Programma 
Het programma voor deze dag ziet er in het kort als volgt uit: 

 

10:30 uur Alleen voor preventiemedewerkers  

 

Arbomiddag 
 
12:30 uur Ontvangst met een kopje koffie/ thee en een broodje 
 
13:00 uur Welkomstwoord van de dagvoorzitter 
 
13:15 uur Ongewenst gedrag op de werkvloer (plenaire uitleg) 
 
15:15 uur Pauze 
 
15:30 uur Workshoprondes van elk 25 minuten en 5 minuten wisselpauze 
  A Aanpassingen in de RI&E 
   Door Mark Fleuren 
 
  B Ongevallen op de werkvloer 
   Door Mieke Meulendijks 
 
  C Omgaan met gevaarlijke stoffen of werkdruk 
   Door Koen Langenhuijsen 
 
  D Een gezonde leefstijl in het kader van duurzame inzetbaarheid 
   Door Martine Onderdijk 
 
16.00 uur Tweede workshopronde 
 
16:30 uur Afsluiting met drankje en hapje 

 

 

Aanmelden 
Wilt u deelnemen aan deze dag? Meldt u dan zo snel mogelijk aan bij het Sociaal Secretariaat 

Pluimvee Industrie, bij voorkeur per e-mail: sharonwolf@szpluimvee.nl 

 

Wilt u daarbij uw naam en uw bedrijf of organisatie aangeven? Komt u met meer personen? Geef 

dan even alle namen aan. 

Geef tevens van een ieder aan welke 2 workshops zij willen volgen. 

 

 

Meer informatie 
Meer informatie is te vinden op de website: www.szpluimvee.nl onder de tab arbocatalogus. 

Nog vragen? Gebruik het e-mailadres van het secretariaat of bel: 030-6355250 / 251 
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