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Toxic Congres over  
Vervangingsbeleid
Vervangingsbeleid en MVI – een samenspel 
tussen veiligheidsprofessional en inkoper

toxic.nl/vervangingsbeleid



Breed en praktijkgericht programma

In één dag zoveel kennis opdoen waarmee u 

direct aan de slag kunt: het Toxic-congres

biedt u een rijk en gevarieerd programma, waarin

alle mogelijke vragen aan bod komen.

Productengids: bij aanvang ontvangt u gratis 

een praktische gids met de contactgegevens en 

het aanbod van alle deelnemende fabrikanten. 

Zo heeft u altijd de juiste informatie bij de hand,

ook in de toekomst.

Plenair programma: Corné Bulkmans  
behandelt de wettelijke verplichtingen en geeft 

vervolgens een praktische aanpak van de  

arbohygiënische strategie. Aan de hand van

praktijkvoorbeelden toont hij de valkuilen.

Karin van IJsselmuide licht ISO-20400 Sus-

tainable Procurement Richtlijn toe met stan-

daard aanpak, inzicht, structuur en praktische 

handvatten. 

Keuzesessies: u kunt kiezen uit zeven

verschillende sessies waarin fabrikanten en

leveranciers een toelichting geven op hun

producten, de toepassingen en de implicaties.

Zij gaan met u in gesprek over de keuzes die

u kunt maken voor uw vervangingsbeleid van

CMR-producten. 

Werken met CMR-producten (Carcinogeen, 

Mutageen, Reprotoxisch) brengen grote risico’s 

met zich mee. Daarom bent u verplicht om  

deze chemische producten, indien mogelijk,  

te vervangen. Maar zijn er eigenlijk wel  

alternatieven? Welke impact heeft een alter-

natief product op uw processen? En wat zijn de 

financiële consequenties?

Bezoek het congres
Op al deze vragen kunnen de fabrikanten en 

leveranciers van chemische producten u een 

helder antwoord geven. Zij hebben de benodig-

de kennis in huis. Maak hier tijdens het Toxic 

Congres over Vervangingsbeleid gebruik van en 

laat u adviseren over de alternatieve producten 

en wat dit voor uw bedrijfsvoering kan beteke-

nen. U bent van harte welkom!

Toegespitst op uw vraag
Iedere organisatie en ieder CMR-product is 

anders. Om de effectiviteit van uw congresbe-

zoek te vergroten, vragen wij u om van tevoren 

uw vragen en opmerkingen met ons te delen. U 

ontvangt na inschrijving, ongeveer 3 weken 

voor het congres de mogelijkheid om aan te 

geven aan welke keuzesessies, lunchtafel of 

een-op-eengesprekken u wilt deelnemen. 

Daarbij kunt u aangeven welke producten u met 

de leverancier wilt bespreken. Dankzij deze 

intake kunnen wij ervoor zorgen dat u met de 

juiste fabrikanten in contact komt, zodat u aan 

het einde van de dag met praktische tips en 

gerichte informatie naar huis gaat.

Vervangingsbeleid en MVI
Het vervangen van gevaarlijke producten is een 

essentieel onderdeel van een verantwoord 

inkoopbeleid. Het vervangingsbeleid is de 

praktische vertaling van de arbeidshygiënische 

strategie. Echter, op welke wijze borgen de 

veiligheidsprofessional en inkoper dit beleid 

verder in de organisatie?

Voor u als inkoper ligt er een kans om MVI 

(Maatschappelijk Verantwoord Inkopen) te 

implementeren en zo de duurzaamheid in de 

supply chain verder door te voeren. Uw 

vervangingsbeleid neemt daarbinnen een 

centrale plaats in. De richtlijn ISO-20400  

Sustainable Procurement, die in mei 2017 wordt 

gelanceerd, ondersteunt u hierbij. Deze richtlijn 

wordt op het congres nader toegelicht. 

Bent u inkoper, nodig dan uw veiligheidsprofes-

sional ook uit. Bent u veiligheidsprofessional, 

nodig dan uw inkoper uit. Maak samen het 

verschil en kom naar dit congres.

Meld u nu aan
Neemt u uw vervangingsbeleid serieus en wilt  

u daarin stappen zetten? Zorg dan dat u 

aanwezig bent bij dit congres. Voor uw 

deelname vragen wij slechts een administratie 

fee van € 12,50 per persoon. U wordt 3 weken 

voor het congres benaderd om uw keuze wat 

betreft de workshops, lunchtafels en 

een-op-eengesprekken door te geven.

Lunchtafel: een aantal fabrikanten of leveran-

ciers heeft een luxe lunchtafel. U kunt 3 weken 

van tevoren inschrijven voor één van deze luxe 

lunchtafels en zo met fabrikanten leveranciers 

in contact komen.

Een-op-eengesprekken: Via toxic.nl kunt u  

3 weken van tevoren aangeven met wie u dat 

wenst te bespreken. Wij brengen u in contact 

met de leverancier of fabrikant die een oplos-

sing kan bieden voor uw specifieke situatie.  

U krijgt ter plekke een maatwerkadvies.

 

Informatiemarkt: hier presenteren  

verschillende leveranciers hun aanbod in 

vervangingsproducten, persoonlijke bescher-

mingsmiddelen (PBM’s) en opleidingen. Zo 

krijgt u een goede indruk van de mogelijkheden 

en doet u waardevolle kennis en contacten op. 

Borrel: er is gelegenheid om na te praten  

en ervaringen uit te wisselen. met oude  

bekenden en nieuwe relaties. Doe daar uw 

voordeel mee en vergroot zo uw netwerk van 

veiligheidsprofessionals, inkopers, fabrikanten 

en leveranciers.
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Aanmelden?
Neemt u uw vervangingsbeleid als veiligheidsprofessional en/of inkoper serieus en  
wilt u daarin stappen zetten? Schrijft u zich dan in voor dit congres op  
www.Toxic.nl/vervangingsbeleid. Voor uw deelname vragen wij slechts een bijdrage  
van € 12,50 per persoon. CCSE-gecertificeerden en Toxic-klanten krijgen gratis toegang. 
CCSE 3 PE-punten, SKO-punten in aanvraag.

www.toxic.nl/vervangingsbeleid

09:00 uur Ontvangst met koffie & thee
10:00 uur Welkomstwoord en opening door Bert Pijfers (general manager Toxic)
10:15 uur Het wettelijk kader, vervangingsbeleid praktisch bezien
  Een presentatie over valkuilen en praktijkvoorbeelden vervangingsbeleid  
 Dhr. Corné Bulkman, docent CCSE en PHOV, veiligheidskundige 
11:15 uur Korte koffiebreak
11:30 uur   ISO-20400 Sustainable Procurement Richtlijn met standaard aanpak, inzicht, 

structuur en handvatten
  Na ruim drie jaar afstemmen met meer dan 40 landen en diverse Internationale 

organisaties is de internationale standaard op Maatschappelijk Verantwoord  
Inkopen (MVI) vanaf mei 2017 een feit. Alle internationale normen en gedrags-
codes zijn hierin ondergebracht om zodoende MVI te implementeren in organisa-
ties en om duurzaamheid in de Supply Chain verder te brengen.

  Mevr. Karin van IJsselmuide, voorzitter van de Nederlandse ISO-20400  
norm commissie en kennismanager NEVI, geeft hierbij uitleg over de inhoud en  
praktische bruikbaarheid van deze richtlijn.

12:30 uur Lunch
13:30 uur Keuzesessies (1e ronde)
  Keuzesessies van presentaties vervangende producten van fabrikanten per  

thema (1e ronde)
14:30 uur Keuzesessies (2e ronde)
  Keuzesessies van presentaties vervangende producten van fabrikanten per  

thema (2e ronde)
15:30 uur Korte koffiebreak
15:45 uur Informatiemarkt en/of een-op-eengesprekken
  Op de informatiemarkt staan veel standhouders met interessante aanbiedingen 

van diensten en producten die aansluiten op de praktische uitwerking van het  
vervangingsbeleid De een-op-eengesprekken zijn dan ook gaande. U als  
bezoeker kunt namelijk een-op-een praten over alternatieven voor uw producten 
die CMR zijn. 

17:00 uur Borrel en afsluiting van de dag
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