Agenda van vrijdag 30 november 2018. Plaats van handeling: Het auditorium (op de 7e) in
het Centraal Vakbondshuis. Hertogswetering 159, 3543 AS te Utrecht

Themadag ‘Gevaarlijke stoffen’ want van alle Nederlandse werknemers, geeft 27 procent
aan vaak met gevaarlijke stoffen te werken. FNV vindt het belangrijk dat jij geen
gezondheidsschade oploopt door het werken met gevaarlijke stoffen. Soms duurt het wel
vijftien jaar voordat de effecten op jouw gezondheid zichtbaar zijn.
09.30 – 10.00 uur: Binnenlopen, koffie of thee en netwerken.
10.00 – 10.15 uur: Opening, mededelingen door de voorzitter.
10.15 – 12.15 uur:
• Wim van Veelen, beleidsadviseur kwaliteit van de arbeid, praat ons bij over de
actuele stand van zaken op het gebied van gevaarlijke stoffen op Europees en
Nationaal niveau. We hebben het over de stoffencheck app en over de pagina en het
filmpje over gevaarlijke stoffen op de FNV website.
• Jan Warning directeur van het Instituut Asbest Slachtoffers komt ons bijpraten over
de stand van zaken wat betreft arbeid gerelateerde longkanker.
• Hebben onze leden ervaring(en) met het werken met gevaarlijke stoffen? Wat is er
gedaan om de risico’s te verminderen? En wat als je ziek bent geworden door
gevaarlijke stoffen?
(11.00 - 11.15 uur een korte pauze)
12.15 – 13.15 uur: Lunch.
13.15 – 15.15 uur:.
• Vraag aan de zaal: Zijn er door de leden van het Netwerk al stappen gezet op het
gebied van het verbeteren van de positie van mantelzorgers?
• Het werkplan en de begroting voor 2019.
• Terugmelding werkgroep Gassen in Containers over hun bezoek aan de EWHN
conferentie in Kopenhagen.
• En een presentatie over CRM stoffen van de voorzitter van de
Ledenparlementscommissie Veilig en Gezond Cor den Dekker.
• En de stand van zaken van de werkgroepen indien van toepassing.
• WVTTK
(14.30 – 14.45 uur een korte pauze)
15.15 - 15.30 uur: Afscheid Anneke van Wezel.
15.30 - 16.00 uur: Netwerkborrel.
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