
 
Preventiedagen 2018 
Voorkomen is beter dan…..!  
 
 
In november worden Preventiedagen georganiseerd in twee regio’s. Het wordt voor zowel de 

Touringcarbranche als de Taxibranche  georganiseerd. Deelname aan de Preventiedag is gratis. 

 

De bijeenkomsten staan gepland op:  

• donderdag 15 november: regio Zuid (Raamsdonksveer) 

• woensdag 21 november: regio Noord (Epe-Zwolle) 

 

Tijdens de preventiedagen krijgt u tips over hoe medewerkers voor de lange termijn gezond kunnen 

blijven en hoe ze veilig en vitaal kunnen werken in piekperioden. Ook wordt aandacht besteed aan hoe 

ongewenst gedrag op de werkvloer wordt voorkomen. Verder komt aan bod  hoe u zelf het goede 

voorbeeld kunt geven om medewerkers duurzaam inzetbaar te krijgen en te houden. FSO en SFT willen u 

daarbij van harte ondersteunen. Voorkomen van schade aan de gezondheid van werknemers is beter dan 

onnodige kosten door verminderde inzetbaarheid of productiviteitsverlies! 

Voor wie 

De Preventiedag is interessant voor werkgevers, preventiemedewerkers, P&O’ers, KAM-medewerkers,  

leidinggevenden, leden van een personeelsvertegenwoordiging, etc. uit de Touringcarbranche én de 

Taxibranche. Iedereen die geïnteresseerd is in de actuele ontwikkelingen op het gebied van arbo- en 

verzuimbeleid, duurzame inzetbaarheid, sociale wetgeving, etc. van harte welkom! 

 

Programma 

Er is gekozen voor een (‘filemijdend’) middag-/avondprogramma van 14.30 – 19.00 uur met een 

eenvoudige maaltijd. Op beide dagen ziet het programma er als volgt uit: 

 

Inloop:   14:30 – 15:00 uur 

Plenair programma: 15:00 – 15:45 uur 

1 Inleiding/actualiteiten Bus/Taxi  

2 ESF-Vitaliteitsproject ‘Gezond, veilig en vitaal in het hoogseizoen’ (Coronel Instituut) 

3 ESF-Subsidieproject Duurzame Inzetbaarheid 2018-2021  

Pauze:   15:45 – 16:00 uur 

Workshoprondes:  

Ronde 1:  16:00 – 16:45 uur 

Ronde 2:  16:45 – 17:30 uur 

Maaltijd:  17:30 – 18:15 uur 

Ronde 3:  18:15 – 19:00 uur 

Einde/netwerkborrel: 19:00 uur 

Naast het volgen van een gevarieerd programma kunt ook ervaringen uitwisselen met andere collega 

deelnemers. Kortom, echt een bijeenkomst die u niet mag missen! 



 

Aanmelden 

Wilt u er graag bij zijn? U kunt zich aanmelden via aeno@stichtingfso.nl onder vermelding van 

datum/regio, namen personen en bedrijf, e-mailadres en telefoonnummer. Vol = vol. Schrijf u daarom 

snel in. Dan weet u zeker dat u er bij bent. Uiterlijk een week van tevoren ontvangt u een bevestiging van 

uw deelname. 

 

 
Workshops 

Workshop 1: 

Hoe voorkomt u ongewenst gedrag op de werkvloer (I-SZW). 

Aan bod komen: Wat is ongewenst gedrag, wat zijn de gevolgen, hoe herkent u het, en hoe maakt u het 

bespreekbaar. Wat moet er van de overheid geregeld zijn binnen een onderneming en hoe doet u dat? 

 
Workshop 2: 

Hoe voorkomt u vitaliteitsverlies: makkelijk meer bewegen (Coronel Instituut voor Arbeid en 
Gezondheid) 

Aan bod komen: Het beroep als chauffeur kent veel uitdagingen als het aankomt op vitaliteit. In deze 

workshop leert u hoe u met een zittend beroep toch eenvoudig aan uw fysieke vitaliteit kan werken. 

 

Workshop 3: 

Hoe voorkomt u dat medewerkers gezondheidsschade oplopen: door goed voorbeeld!  

Aan bod komen:  Hoog ziekteverzuim, toename in werkstress en leefstijl-gerelateerde ziektes en een lage 

betrokkenheid. Veel organisaties herkennen dat de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers onder 

druk staat. Recent wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de manier van leidinggeven bepalend is voor 

vitaliteit van de onderneming. Maar hoe doe je dat? 
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