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PEOPLE

MATTER.
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A+A 2017.
BECAUSE PEOPLE MATTER.

Heeft u soms ook het gevoel dat op de
werkvloer alles tegelijkertijd gebeurt?
Nieuwe technologieën, nieuwe uitdagingen
die morgen alweer verouderd zijn. Het
mechanisme van de vooruitgang – actueel bij
4.0, maar altijd omhooggestuwd.

Birgit Horn

En de mens? De mens is en blijft het belangrijkste.
Meer dan ooit staan zijn veiligheid en gezondheid
in het middelpunt.

People matter. Dit motto van A+A 2017 is niet alleen de realiteit
maar ook het streven. Laat ons de werkelijkheid verbeteren en
voldoen aan de eisen die horen bij een op de mens afgestemde
arbeidswereld.
Bouw samen met ons aan de toekomst op A+A.
In oktober 2017 in Düsseldorf. Ik verheug me op u!
Birgit Horn, Director A+A
Global Head Occupational Safety & Health
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FOCUS OP DE TOEKOMST: A+A 2017

2015
96%

96%

97%

Algemene beoordeling bezoekers: 96% heel goed/goed
Beoordeling kwaliteit van aanbod: 96% heel goed/goed
Aanbeveling van A+A bij anderen: 97%

DIGITALISERING
VIRTUELE WERELDEN

INDUSTRIE 4.0

WEARABLE TECHNOLOGIES

PRODUCTIE

2017

1.950
69.500 qm
65.000

Perspectieven A+A 2017 - Aantal exposanten

netto oppervlakte

internationale vakbezoekers meer dan

FLEXIBILITEIT

ROBOTICA

DE UITDAGINGEN WORDEN NIET MINDER
MAAR WORDEN ANDERS.
De arbeidswereld verandert in een razend tempo. Zorg dat u
goed toegerust bent op de nieuwe uitdagingen – op A+A 2017, ’s
werelds nr. 1 vakbeurs met congres.

Alleen op A+A vindt u het gehele, wereldwijde spectrum aan
oplossingen voor persoonlijke bescherming, veiligheid en
gezondheid op het werk. Hier komt de vakwereld bijeen,
concentreert zich de internationale expertise. Wees erbij – van
17 tot en met 20 oktober 2017 in Düsseldorf.

  Cijfers 2015: www.AplusA-online.com/pd

PARTNERLAND van A+A 2017

Verheug u op boeiende impulsen en nieuwe ideeën van het
partnerland van A+A 2017: Groot-Brittanië. In de bakermat van
de industriële revolutie is bescherming op het werk traditioneel
een belangrijk thema. Hier regelt de Health and Safety Executive
(HSE) belangrijke arbo-thema’s en waakt in Engeland, Schotland
en Wales over de veiligheid op de werkplek. Dankzij de grote
expertise, de hoge kwaliteit en het continue engagement van de
HSE telt Groot-Brittanië wereldwijd tot de toonaangevende
landen op het gebied van veiligheid en gezondheid op de werkvloer.

Partnerland
Groot-Brittanië
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OVERZICHT A+A-VAKBEURS EN  CONGRES 2017
35E INTERNATIONALE
PERSOONLIJKE
BESCHERMING

VEILIGHEID OP
HET WERK

GEZONDHEID OP DE
WERKVLOER

Persoonlijke
beschermingsmiddelen (PBM)

Brandveiligheid, veiligheidsproducten- en systemen

Bedrijfs-, milieu en
reisgeneeskunde

Corporate Fashion/Identity,
Image Wear

Explosiebescherming en
toxische bescherming

Werkinrichting en ergonomie

Weefsels voor werk-,
beroeps- en beschermende
kleding

Stralingsbescherming

Veilige inrichtingen en
apparatuur op de werkplek

Elektronische veiligheid
Bestrijding van
luchtvervuiling

CONGRES VOOR

BESCHERMING OP HET WERK
EN BEDRIJFSGENEESKUNDE
Thema’s:
Analyses en vormgeving van
het werk

Apparatuur, middelen en
preparaten voor eerste
hulp en redding

Strategieën, concepten,
instrumenten

Preventie en therapie

Gevaren en belastingen

Hygiëne- en sanitaire
voorzieningen

Gezondheid op het werk
ILO-conferentie

Techniek en preventie

Kwalificatie en beroepen

Software

Bedrijfsmilieubescherming –
focus ENVITEC®

Dienstverlening en advies

Meet- en regeltechniek

Bedrijfsgeneeskundige
apparatuur

Componenten en toebehoren

Veilige apparatuur en
inrichtingen

Bedrijfscatering en
gezonde voeding

Nieuwe uitdagingen voor de
persoonlijke bescherming
op het werk

Machinecontrole-installaties

Dienstverlening en advies

> blz. 14-17

Standplaatsen

> blz. 12-13

> blz. 8-9

Inrichtingen en
inrichtingsobjecten
> blz. 10-11

SPECIALE TENTOONSTELLINGEN

SPECIALE TENTOONSTELLINGEN

Fashion Show

  Themapark
bedrijfsbrandweer en
noodsituatiemanagement

CONFERENTIES

 Speciale tentoonstelling
„Veilige reddingen op grote
hoogtes en dieptes“

Internationale
vakhandelconferentie
Persoonlijke
beschermingsmiddelen

SPECIALE TENTOONSTELLINGEN
 Podiumprogramma
„WorkPlace Design &
Corporate Health“

SPECIALE TENTOONSTELLINGEN
Dag van de
veiligheidsambtenaren
Dag van de bedrijfs- en
personeelsraden
Leidinggevenden openbare
diensten

TREND FORUM SAFETY & SECURITY

De leden en partners van Basi als mede

strategieën als instrumenten

internationale organisaties bieden

en instructies voor de praktijk

bezoekers onafhankelijke informatie.

van het gezond en veilig werken

Er worden zowel concepten en

gepresenteerd.
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PERSOONLIJKE BESCHERMING

  CORPORATE FASHION
Corporate fashion: individualisering, differentiatie, profilering.
Veiligheid, herkenbaarheid, teambuilding. En gedragen
corporate identity. Ook in 2017 biedt A+A weer een groot
spectrum aan aantrekkelijke collecties van werk- en
beschermingskleding tot aan bedrijfskleding.
	Alle exposanten in het segment Corporate Fashion vindt u op  
www.AplusA-online.com/cf-exhibitors

VOOR PERSOONLIJKE
BESCHERMING IS ER
SLECHTS ÉÉN OPLOSSING:
DE BESTE

Het leven van werkende mensen – niets is zo waardevol.
Daarom is de mens en zijn persoonlijke bescherming in iedere
toekomstgeoriënteerde onderneming een belangrijk thema.

SPECIALE TENTOONSTELLINGEN
IN HET SEGMENT PERSOONLIJKE BESCHERMING

Men heeft begrepen hoe belangrijk de veiligheid van individuen
is. En dat heeft als gevolg dat de behoeften steeds individueler
en de eisen steeds specifieker worden.

  A+A Fashion Show. Het unieke platform voor modieuze
beschermende kleding bewijst dat top-design en veiligheid
elkaar niet in de weg zitten!

In Düsseldorf presenteren de marktleiders aan een internationaal
vakpubliek de nieuwste producten en ontwikkelingen. In volle
functionaliteit, voor de bescherming van top tot teen.

  Trend Forum Safety & Security. Praktijkgeoriënteerde
voordrachten rond zes specifieke thema’s geven een
allesomvattend overzicht op de huidige ontwikkelingen.
Actueel programma op www.AplusA-online.com/tfss.

Voor meer informatie, impressies en inspiratie over het thema

Persoonlijke bescherming – ook een thema op het A+A-congres:  

persoonlijke bescherming: www.AplusA-online.com/safety

www.AplusA-online.com/congress
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VEILIGHEID OP HET WERK
  BEDRIJFSBRANDWEER EN NOODSITUATIEMANAGEMENT:
WEES GOED VOORBEREID OP DAT, WAT NOOIT MAG GEBEUREN.

Zo complex de moderne arbeidswereld is, zo veelzijdig zijn de
mogelijke ongelukken. Op A+A vormt het thema bedrijfsbrandweer en noodsituatiemanagement een eigen segment, aanvullend
op persoonlijke bescherming en veiligheid op het werk.
Hier ervaart u waar het op aankomt: optimaal noodsituatiemanagement en het adequaat handelen bij rampen.
Verheug u op verrassende innovaties, de nieuwste ontwikkelingen
en de beste oplossingen. En op een omvangrijk, informatief,
soms zelfs spectaculair live-aanbod, gepresenteerd door WFVD,
THW en DLRG.
Voor meer informatie: www.AplusA-online.com/dm

DE VEILIGHEID VAN ALLEN
RUST OP DE SCHOUDERS VAN
HET GROTE GEHEEL

SPECIALE TENTOONSTELLING
ROND DE BEDRIJFSVEILIGHEID
 Themapark bedrijfsbrandweer en noodsituatiemanagement

Veiligheid op het werk – dat betekent collectieve bescherming
voor het personeel en de onderneming, mensen en waarden. Ook
op ’s werelds toonaangevende beurs zijn er passende concepten
voor de bescherming van goederen, productie, dienstverlening en
bedrijf: van brand- tot geluidswering, van elektro- tot transportveiligheid en van machine- tot objectbescherming.

	Voor meer informatie, impressies en inspiratie over het thema veiligheid
op het werk: www.AplusA-online.com/security

Actie pur sang – maatregelen voor het voorkomen van
ongelukken en gebeurtenissen met veel schade, efficiënte
reddingsacties.
  Veilige reddingen op grote hoogtes en dieptes – zwaartepunt:
het redden van verongelukte personen uit extreme situaties.
  Trend Forum Safety & Security: zes belangrijke thema’s geven
inzicht in de actuele ontwikkelingen.
Veiligheid op het werk – ook een thema  van het A+A-congres.
www.AplusA-online.com/congress
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GEZONDHEID OP HET WERK
Wie gezond uit het werk komt, haalt meer uit het leven – en dus
ook meer energie en motivatie voor de volgende werkdag. Gezondheidsbevordering voor het werk en het vormgeven van gezonde werkplekken zijn daarom belangrijke maatregelen voor
efficiënt werken. Op A+A 2017 kunt u de nieuwste inzichten op
het gebied van bedrijfsgeneeskunde, innovatieve impulsen voor
werkplekvormgeving en ergonomie en oplossingen voor preventie en behandeling verwachten.
Voor meer informatie, impressies en inspiratie over het thema
gezondheid op het werk: www.AplusA-online.com/health

   ERGONOMIE. Segment WorkPlace Design. Hier presenteren
exposanten hun producten aan de juiste doelgroep:
ondernemers, leidinggevenden, werkplanners, gezondheidsmanagers,
veiligheidsspecialisten, arbo-artsen, bedrijfs- en personeelsraden.
Zij weten allen: gezondheid en welzijn – zowel in de productie als
op kantoor – kunnen door de ergonomische vormgeving van
werkplekken gecreëerd of verhoogd worden. Merkbaar.

  CORPORATE HEALTH. Corporate Health Plaza. Hier krijgt u de
juiste antwoorden op vragen over gezondheid en werk. Het
draait om moderne gezondheidsbevordering op het werk. Om
producten, services, ideeën, en oplossingen. Om preventie en
gezondheidsmanagement. Vanzelfsprekend praktijkgericht.

SPECIALE TENTOONSTELLINGEN
IN HET SEGMENT GEZONDHEID OP HET WERK

GEZONDHEID OP HET WERK
BETEKENT GEZONDHEID NA
HET WERK.

  Podiumprogramma WorkPlace Design & Corporate Health:
ergonomische vormgeving van werkplekken en
werkprocessen, stimulering van gezondheid op het werk, en
nog veel meer.
  Trefpunt Veiligheid en Gezondheid: de Basi-leden en
internationale arbo-organisaties – kenniscentrum voor alle
vragen op het gebied van arbeids- en gezondheidsbescherming

G
 ezondheid op het werk – ook een thema op het A+A-congres:
www.AplusA-online.com/congress

15

A+A-CONGRES 2017

HET 35E INTERNAITONALE CONGRES
VOOR BESCHERMING OP HET WERK EN
BEDRIJFSGENEESKUNDE.
Tijdens de meer dan 50 programmareeksen van het internationale
congres spreken 350 experts uit de politiek, onderzoek en de
praktijk van de arbo- en gezondheidsregelgeving over actuele
maatschappelijke ontwikkelingen, hervormingsplannen van de
nationale en Europese politiek, technische en organisatorische
innovaties en nieuwe wetenschappelijke inzichten.  
Het themaspectrum van het A+A-congres reikt van de toekomst
van het werken en ‘werken 4.0’, specifieke   werkbelastingen
zoals bio-stoffen, optische straling en kankerverwekkende
stoffen tot vragen over gezondheidsbevordering en de inclusie
in de arbeidswereld.
In de reeks ‘Praxis interaktiv’ staat de kennisuitwisseling
tussen experts en mensen uit de praktijk centraal.
De belangrijkste bezoekersgroepen van het A+A-congres
zijn: specialisten op het gebied van arbeidsveiligheid,  
veiligheidsexperts, bedrijfsartsen, opzichters, personeelsmanagers, bedrijfs- en personeelsraden, vertegenwoordigers van
gehandicaptenorganisaties, wetenschappers en trainers.

THEMA’S VAN HET A+A-CONGRES EN DE
INTERNATIONALE ARBEIDSORGANISATIE (ILO):  

VEILIGHEID,
GEZONDHEID
ERGONOMIE – A+A 2017

  Nieuwe uitdagingen voor de bescherming op het werk
  Persoonlijke bescherming op het werk in de globale supply
chains
  Fundamentele data voor veilig werken
  Geweld en psychosociale risico’s

 oor meer informatie, impressies, inspiratie rond het A+A-congres:
V
www.AplusA-online.com/congress en www.basi.de

A+A-CONGRES 2017

STRATEGIEËN EN
BOODSCHAPPEN
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Evenementenoverzicht thema’s

DINSDAG 17 OKTOBER

WOENSDAG 18 OKTOBER

DONDERDAG 19 OKTOBER

 Werken 4.0 *
 Preventie 4.0
 Algemene Duitse strategie
voor bescherming op het
werk ‘GDA’
 Duitse prijs voor
bescherming op de
werkvloer

 Nationale
preventiestrategie
 Kankerverwekkende
stoffen *
 Doorontwikkeling van
de arbo-regelgeving

 Bedrijfs- en
personeelsraden en
bescherming voor het werk
 Beschermingssystemen –
een vergelijk *

VRIJDAG 20 OKTOBER
Focus beroepen –
kwalificatie voor de
gedigitaliseerde
arbeidswereld

 
12:00 – 15:30 uur

SEMINARS
TECHNIEK /
TECHNISCHE
BESCHERMING
OP HET WERK

 Persoonlijke
beschermingsmiddelen *

SEMINARS
INWERKEN
EN
BELASTINGEN,
ERGONOMIE

 Elektromagnetische
velden EMF
 Biostoffen
 Lawaai  
 Optische straling
 Zittend werken *

SEMINARS
BRANCHES EN
BEROEPEN

 Kantoor

SEMINARS
GEZONDHEID EN
BEDRIJFSGENEESKUNDE

 Bedrijfsveiligheidsregels
 Veilige machines

 Bescherming op het
werk bij de brandweer
 Brand- en
explosiebescherming
Industrie 4.0
 Montagewerkzaamheden
 Biologisch werkzame
verlichting *

Forum studenten en
beroepen binnen de
preventie

 Bouwsector  

 Forum arbo-administratie
 Publieke dienst
 Vertegenwoordigers van
gehandicaptenorganisaties
en preventie

Young talents@A+A:
Beschermingsmiddelen
voor leerlingen

 Psychosomatisch
spreekuur in het bedrijf
 Preventiecultuur en
leidinggeven

 Algemene Duitse strategie
voor bescherming op het
werk arbeidsprogramma
‘psyche’
 Gevarenbeoordeling
psychische belasting –
Werkzaamheid
 Bedrijfs-integratiemanagement

 Zorg voor preventie

Netwerk-meetings

SEMINARS
RECHT EN
ORGANISATIE

 Wetgeving
zwangerschapsverlof
 Arbeidstijd

 Regelgeving beroepsziektes
 Arbo-organisatie/AMS
 Duitse ongevallenverzekering
(GUV)-voorschrift 2

 Specifieke bescherming
op de werkvloer
 Verkeersveiligheid
 Mobiele werkzaamheden

A+A
INTERNATIONAL

 IVSS-conferentie
Vision Zero

 ILO-conferentie Nieuwe
uitdagingen op het gebied
van persoonlijke bescherming *
 ILO-conferentie Persoonlijke bescherming binnen
de globale supply chain *

 ILO-conferentie Fundamentele data voor de
persoonlijke bescherming *
 ILO-conferentie Geweld en
psychosociale risico’s *

PRAKTIJK
INTERACTIEF

 Praktijk van de
gevarenbeoordeling
 Praktijk van de bedrijfsgezondheidsbevordering

 Werkplekken
 Psychische gezondheid
binnen het MKB

LEGENDA

 Ochtend

09:30 – 12:30 uur

 Middag

14:00 –  17:00 uur

 Gehele dag

09:30 –  17:00 uur
* Duits-Engels
simultaan

Marktplaats posters, campagnes,  elektronische media
DOELGROEPENEVE-  Chefsache Mensch
NEMENTEN
(seminars voor
SPECIAAL TICKET
ondernemers en
personeelsmanagers) **
Stand mei 2017

 Leidinggevenden binnen
de publieke dienst **
 Dag van de
veiligheidsambtenaren **

 Ondernemersseminars **

** Deelname alleen op uitnodiging

Voor meer informatie: www.AplusA-online.com/congress en www.basi.de
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GOED IDEE: A+A 2017

BEDRIJFSBRANDWEER EN
NOODSITUATIEMANAGEMENT

WORKPLACE DESIGN
AND CORPORATE HEALTH

FASHION SHOW

Hallen 3 – 5, 7.0, 9 – 11
Ingang Noord (EN)

Persoonlijke bescherming,
Corporate Fashion 
Weefsels, componenten
en toebehoren  

Hallen 6 + 7a
Veiligheid op het werk

Hal 10
TREND FORUM
SAFETY & SECURITY

Gezondheid op het werk met
werkplekvormgeving/ergonomie
en Corporate Health Plaza   

Hal 10
VEILIG REDDEN
OP HOOGTES EN DIEPTES

‘Trefpunt Veiligheid + Gezondheid’   

A+A CONGRES
Ingang CCD Zuid

CCD Zuid, CCD Stadthalle/
A+A congres

Actie-area

Stand februari 2017
Wijzigingen voorbehouden

Nieuwbouw hal 1 en Ingang Zuid
van 6/2017 tot 8/2019
Pendelbus hal 3/10
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BEZOEKERSSERVICES

TICKETS ONLINE BESTELLEN VAN GENIETEN VAN VOORDELEN:
www.AplusA-online.com/2130
Kostenbesparing
Geen wachttijd aan de kassa
Gratis heen- en terugreis*
Entreeprijzen A+A-beurs
Dagkaart  
Dagkaart met korting**

33,00 €
16,00 €

In de online voorverkoop
Dagkaart  
Dagkaart met korting**

UW BEURSBEZOEK
PERFECT VOORBEREID.

A+A-congres
Aan de kassa
Dagkaart  
Dagkaart met korting**
Doorlopende kaart  
Doorlopende kaart met korting**

www.AplusA-online.com: beursnieuws, highlights en uw voorbereiding-zo creëert u online de basis voor een succesvol bezoek aan
A+A-2017!
Datum: 17-20 oktober 2017, dinsdag tot en met vrijdag
Openingstijden: 9:00 – 18:00 uur
Locatie: beursterrein Düsseldorf,
Hallen 3–7 en 9–11
MET ÉÉN CLICK ALLES TE ZIEN
Ticketvoorverkoop
Exposanten en productendatabank
Firmaportretten en productinformatie
A+A-vakprogramma
Branche-nieuws en liveberichten
Video’s en fotoreportages

23,00 €
16,00 €

155,00 €
30,00 €
320,00 €
50,00 €

In de online voorverkoop
Dagkaart  

155,00 €

Doorlopende kaart vroegboekers
30.09.2017

295,00 €

Doorlopende kaarten normale prijs
vanaf 01.10.2017
320,00 €
Catalogus
21,00 € bruto (excl. verzendkosten)
te bestellen bij katalogorder@sutter.de
 f zonder verzendkosten als catalogusvoucher
o
op www.AplusA-online.com/2130
- Vouchers zijn op de beurs in te wisselen

BEZOEKERSHOTLINE:
+49 (0)211 4560-7601
info@aplusa.de
Of direct als A+A 2017 app:
[Let op: parkeerplaats P3 staat niet ter beschikking. Meer informatie over uw
reis en de parkeermogelijkheden vindt u op www.AplusA-online.com/travel]

  * Een eTicket geeft recht op gratis vervoer naar en van het beursterrein op de dag
van het beursbezoek met alle openbaar vervoersmiddelen van de VRR in de
prijscategorie D, Regio Zuid (DB, 2. Klas, treinen zonder toeslag). www.vrr.de.
**  Gedetailleerde informatie in de onlineshop of aan de kassa op het beursterrein.
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DÜSSELDORF

WELKOM IN
DÉ BEURSSTAD DÜSSELDORF

Als internationaal ingestelde beursstad wacht Düsseldorf op uw
komst - optimaal van overal vandaan bereikbaar. Het vliegveld
ligt slechts 10 minuten en het centraal treinstation in het midden
van de stad slechts 20 minuten van het beursterrein verwijderd.
De 20.000 parkeerplaatsen van de beurs hebben een directe
aansluiting op de snelweg A44 die wederom aansluit op de A3,
A52 en A57.
Volgens een actuele ranking van het adviesbureau Mercer, is
Düsseldorf na München de stad met de beste
levenskwaliteit in Duitsland, en staat wereldwijd op de 6e plaats!
Geniet van de beroemde Düsseldorfse mix van savoir-vivre en
Rijnse levenslust: in een rustiek ‘Brauhaus’   of een trendy
restaurant, op de chique ‘Kö’ of in de gemoedelijke Altstadt, in de
haven of aan de Rijn.
www.duesseldorf.de

REIS- EN HOTELINFORMATIE
Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH
+49(0)211/17 202 839
messe@dus-mt.de
www.AplusA-online.com/accommodation

WEES ERBIJ OP

A+A 2017!

www.AplusA-online.com

Partnerland
Groot-Brittanië

Messe Düsseldorf GmbH
Postbus 101006
40001 Düsseldorf _ Germany
Tel. +49(0)211/45 60-01
Fax +49(0)211/45 60-6 68

www.messe-duesseldorf.de

