Programma minisymposium Veilig en gezond werken met gevaarlijke stoffen
10 oktober 2018

Tijd:
Locatie:

10 oktober van 13.00 tot 17.00 uur
Bij VNO-NCW in de grote zaal van Malietoren,
Bezuidenhoutseweg 12,

2594 AV te Den Haag

-----------------------------------------------------------------------------------------------Het minisymposium wordt dit keer georganiseerd door het Ministerie van IenW en het Ministerie van
SZW tezamen met VNO-NCW, de VNCI en de WECF. De voorzitter van de dag is Colette Alma
(Directeur VNCI).
Programma:
13.30 uur
Opening
Het minisymposium wordt geopend door Colette Alma (Directeur VNCI), Joris van der Voet (MT
Directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s van Min IenW) en Heidi Boussen (Directeur Gezond en
Veilig Werken van Min SZW).
13.45 uur

Presentaties

Onderwerp:
Programma Preventie Beroepsziekten:
veilig werken met gevaarlijke stoffen
De praktijk van veilig werken met
gevaarlijke stoffen
Omgaan met gevaarlijke stoffen en
veilig werk: er is meer nodig dan
bewustwording en good practices
Aanpak van gevaarlijke stoffen op de
werkvloer

Sprekers:
Nicolette Damen-van Daalen (programmamanager
Preventie Beroepsziekten bij SZW)
Dirk van Well (VNCI) i.s.m. Fuji
Wim van Veelen (FNV)
Diana Martens (projectleider Bedrijven met Gevaarlijke
Stoffen ISZW) en
Nathan Kuper (Inspectiebreed Kenniscentrum ISZW)

14.45 uur
Intermezzo en pauze
Tijdens de pauze is een stand van de REACH en CLP Helpdesk van het RIVM geopend. Verder is er
een stand van ISZW met inspectietools (VIB-check.nl en zelfinspectie.nl) en een stand vanuit het
Programma Preventie Beroepsziekten van het ministerie van SZW.
15.30 uur
Paneldiscussie
Aan de hand van stellingen wordt met de zaal gediscussieerd met de sprekers (zie hierboven).
16.30 uur
Napraten en borrel
Rond 16.30 is het tijd voor napraten met een drankje.
Aanmeldingen bij Minisymposiumstoffen@minienm.nl. Meer informatie over het minisymposium:
mieke.klooswijk@minienm.nl en jochem.vander.waals@minienm.nl.
Bereikbaarheid: De Malietoren van VNO-NCW waar het minisymposium wordt gehouden, is circa zes minuten lopen
vanaf Den Haag CS. Helaas is het niet mogelijk in de MalieToren te parkeren. Indien gewenst kunt u parkeren in de
Q-Park garage New Babylon, op 5 minuten lopen van de Malietoren.

