
...NOG LANG NIET UITGESPEELD

Verslag van de highlights door INGE DIEPMAN

Tijdens dit congres ziet u hoe de wedstrijd rondom de

aanpak van RSI, werkdruk, verzuim en re-integratie 

in het uitgeverijbedrijf tot nu toe is verlopen en wat er

nodig is om met elkaar de bal in het spel te houden. 

Want, Gezond Uitgeven! is nog lang niet uitgespeeld! 

AANMELDEN www.gezonduitgeven.nl



PROGRAMMA
AANVANG 14.00 UUR Warming-up

Gezond Uitgeven! de highlights
Dagvoorzitter Inge Diepman blikt met u terug 
op de resultaten van vijf jaar Gezond Uitgeven! 

Eerste helft: workshopronde 1 

Rust

Tweede helft: workshopronde 2 

Gezond Uitgeven! de uitslag
In deze afsluitende sessie hoort u waarom 
Gezond Uitgeven! nog lang niet uitgespeeld is.

VANAF 18.00 UUR Nabeschouwing
Afsluitende borrel en filevriendelijk buffet

Werken in de uitgeverijwereld is topsport. Vier jaar geleden werd 
het team voor het Arboconvenant Gezond Uitgeven! samengesteld. 
De spelers: het ministerie van SZW, werkgevers (NUV) en werk-
nemers (FNV KIEM, CNV Media, de Unie & NVJ), maakten afspraken

om RSI en werkdruk in het uitgeverijbedrijf aan te pakken, verzuim te verminderen
en re-integratie te bevorderen. Na een terugblik op de resultaten, kijken we vooral
vooruit: hoe kunnen werknemers én werkgevers er samen voor zorgen dat zij
gezond en met plezier naar het werk blijven gaan? Want, Gezond Uitgeven! is 
nog lang niet uitgespeeld!



WORKSHOPS
KLAAR VOOR DE ARBEIDSINSPECTIE! 
Een bedrijfsbezoek door de Arbeidsinspectie. In het najaar van 2007 krijgt het uitgeverijbedrijf

hiermee te maken. Op welke manier kun je je op een inspectie voorbereiden en hoe breng je

je bedrijf op orde? In deze workshop gaan een inspecteur en landelijk projectleider, Ingrid van

der Blom van de Arbeidsinspectie, in op de do’s en don’ts. 

VERZUIM EN GEZONDE LEEFSTIJL: LEIDINGGEVENDE EN
MEDEWERKER SAMEN VERANTWOORDELIJK 
Bij verzuim zijn leidinggevende en medewerker samen verantwoordelijk voor een snelle

terugkeer naar werk. Hoe organiseer je dat? En mag een leidinggevende zijn werknemers

aanspreken op leefstijl en gedrag? Zo ja, op welke wijze ga je de dialoog met elkaar aan? 

Pieter Ruigewaard van DEXIS Arbeid vertelt u wat van een leidinggevende en medewerker

verwacht mag worden volgens de nieuwe sociale zekerheid. 

DENK MEE OVER HET SPEELVELD VAN DE ARBOCATALOGUS 
De arbocatalogus. Een nieuw speelveld. Wat is het? Welke kansen biedt het? Wat wil ik

ermee? En wat niet? Met welke speelwijze denkt de bedrijfstak bedrijven te gaan onder-

steunen met een arbocatalogus? Welke wensen en behoeften heeft u als directie, P&O of

OR/redactieraad? In deze workshop doet Pepijn Nicolas van de Goede Praktijk een aftrap om

na te gaan hoe de branche hier op in kan spelen om bedrijven uiteindelijk te ondersteunen.

Wees erbij en praat mee!

DE WINST VAN GEZONDE DRUK! 
De spelers in het uitgeverijbedrijf presteren regelmatig onder druk. Gezonde werkdruk hoort

erbij, zeker in deze tak van sport. Maar wat doe je als spelers het niet meer volhouden of

uitvallen? Of als je ziet dat deadlines regelmatig niet worden gehaald? En dit de kwaliteit van

het product of het bedrijfsresultaat beïnvloedt? Met Angèle Goossens van GEA adviesgroep

gaat u aan de slag met verschillende tactieken die oog hebben voor zowel de individuele

medewerker als het bedrijfsbelang. Naast het uitwisselen van ervaringen, kunt u rekenen 

op praktische tips en handvatten.



DONDERDAG 28 JUNI 2007
OLYMPISCH STADION AMSTERDAM
DAGVOORZITTER
Inge Diepman is dagvoorzitter van het congres ‘Gezond Uitgeven!...nog lang niet uitgespeeld’.

Diepman heeft haar sporen verdiend als presentator van B&W, Het Zwarte Schaap en het

recente discussieprogramma Geknipt voor de juiste baan. Onlangs maakte ze als auteur van

haar debuutroman ‘Diep’ kennis met het uitgeverijbedrijf. De kernwoorden die bij haar passen

zijn diepgang, duidelijkheid en humor. 

VOOR WIE?
Dit congres wordt georganiseerd voor uitgevers, directieleden, P&O-ers, preventiemede-

werkers, redactieraden en -commissies, OR-leden en geïnteresseerde medewerkers uit 

het uitgeverijbedrijf.

LOCATIE
Regardz Meeting Centers in het Olympisch Stadion

Olympisch Stadion 24/28 Amsterdam Zuid, tel: 020 - 305 80 00

GPS-systemen: voer Stadionplein in.

AANMELDEN
Aanmelden kan via de website www.gezonduitgeven.nl of via bijgevoegde antwoordkaart. 

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en routebeschrijving per e-mail. Voor vragen kunt u

contact opnemen met Floor Klein, e-mail: communicatie@gezonduitgeven.nl, tel: 070 - 318 44 44.

GRATIS
Er zijn geen kosten verbonden voor deelname aan dit congres. Het congres wordt mogelijk

gemaakt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, NUV, NVJ, FNV KIEM,

CNV Media en de Unie.


