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ACV-Openbare Diensten is aanwezig
op 18 & 19 oktober 2016

Event i.v.m.
ijk-op Actua @ Welzijn op het Werk

Gent, 8 oktober 2016
Beste collega’s
Een tijd gelelden maakten we het event ‘The Way To Health And Safety’ bekend, een event over ‘Welzijn op het Werk’ op:

18 en 19 oktober 2016
Ghelamco Arena te Gent
Meer informatie kan je terugvinden via de website:

http://www.thewaytohealthandsafety.be
Denk niet aan een klassieke beurs of conferentie.
Nee, tijdens dit evenement word je ondergedompeld in de wereld van veiligheid en welzijn. Zowel inhoudelijk als
visueel komen er herkenbare problemen en ambities aan bod en dit vanuit verschillende invalshoeken.

Thema’s als burn-out, langer

werken, brandpreventie, zorg, persoonlijke
beschermingsmiddelen, ergonomie, ,… komen aan bod.

Uiteraard zijn we als ACV Openbare Diensten van de partij. Want welzijn en veiligheid van werknemers zijn ook onze core
business. Thema’s die vast ook bij u nauw aan het hart liggen, we geven u hieronder één van de items waaraan we mee
werken tijdens het event:

ZORGsector
(Onder leiding van Jan Mortier Nationaal Zorgcoördinator ACV-Openbare Diensten & Afgevaardigen van UZgent, AZ Jan
Palfijn Gent & Provinciaal Zorgcentrum Lemberge):
18/10/2016 (16 u. – 16:45 u.) Ergonomie
19/10/2016 (15 u. – 15:45 u.) Prikongevallen en preventie

BRANDWEER
(Onder leiding van Ilse Heylen Nationaal Secretaris Bijzondere Korpsen ACV-Openbare Diensten):
18/10/2016 (14 u. – 16:45 u.) De Weg naar veiligheid, gezondheid en welzijn voor de brandweerman
19/10/2016 (12 u. – 12:45 u.) Preventie van psychosociale risico’s op het werk: juridisch kader en praktijkvoorbeeld

Ook jij kan mee proeven van dit unieke en niet te missen event.

Wil je kans maken op
één van de 50 gratis toegangsticketten (ter waarde van € 25)
stuur een e-mail (naam, voornaam en de dag die je verkiest) naar:

Peter.Wieme@acv-csc.be
(bij ontvangst van jouw gegevens, zal je via e-mail, je toegangsticket ontvangen)
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