Uitnodiging Arbodag donderdag 5 april 2018

De Arbodag en de werkvloer!
Op donderdag 5 april gaan wij tijdens de arbodag aan de slag om de werkvloer prettiger en
veiliger te maken.
De onderwerpen zijn geluid, gevaarlijke stoffen en ongewenst gedrag op
de werkvloer.
Wat is ongewenst gedrag?
Ongewenst gedrag op het werk gaat over hoe mensen met elkaar omgaan
op het werk. Het gaat om collega’s, leidinggevenden en mensen van
buitenaf, zoals klanten en leveranciers.
Meer dan 1,2 miljoen mensen hebben jaarlijks te maken met ongewenst
gedrag op het werk. Dat betekent dat 1 op de 6 werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of
geïntimideerd.
Werkgevers streven naar een veilige werkomgeving voor hun medewerkers. Ongewenst gedrag
op de werkvloer moet dan ook zo snel mogelijk worden gestopt. Soms kan het slachtoffer dat
zelf doen door de dader op zijn gedrag aan te spreken. Soms is een andere aanpak nodig.
Ook alcohol en drugs zijn ongewenst op de werkvloer. Wist u dat 1 op de 10 werknemers
problemen heeft met alcohol, drugs, medicijnen, gokken, gamen, eten of seks, en dat 20 tot 25%
van de bedrijfsongevallen alcohol gerelateerd is.
Bovendien is aangetoond dat ook het werkplezier van collega’s wordt aangetast door
middelenmisbruik of verslaving. De werksfeer verslechtert dus ook.
Hoe pak je ongewenst gedrag als slachtoffer, collega en als
werkgever aan?
Kom naar de Arbodag op 5 april en u krijgt door middel van
ludieke en interactieve workshops inzicht én concrete handvatten
om ongewenst gedrag te signaleren en te voorkomen.
“U wilt toch ook voor iedereen een veilige werkplek!”
Praktische informatie
De arbodag wordt gehouden op donderdag 5 april van 10.00 –
16.00 uur bij:
Restaurant Groot Kievitsdal, Hilversumsestraatweg 19, 3744 KB Baarn.
Voor wie is de arbodag?
De arbodag is bedoeld voor zowel arbo functionarissen, directie, management, P&O/HR, maar
ook voor ondernemingsraadleden, personeelsvertegenwoordigingen en vakbondskaderleden uit
de Vleessector en Vleeswarenindustrie.
Aanmelden Vleessector

MELD U HIER AAN/AF VOOR DE ARBODAG!

Aanmelden Vleeswarenindustrie

Deelname is gratis.
Ps: uiterlijk een week voorafgaand aan de arbodag ontvangt u het programma.

