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Nieuwsbrief special Week van de RI&E
Precies wat je nodig hebt

Beste supporters en andere geïnteresseerden,
Het is bijna zover! Met ruim 55 acties en activiteiten en zo'n 100 supporters staan we met z'n
allen klaar om ondernemers in de Week van de RI&E op weg te helpen met de RI&E.
Begin juni werd ik voor enkele radiozenders in Zuid-Holland geïnterviewd over de (Week van
de) RI&E. En met de landelijke campagne die door het Ministerie van SZW is gestart krijgt het
geheel een flinke boost.
Veel succes met de Week van de RI&E (maak jezelf zichtbaar met #weekvanderie) en bij
voorbaat dank allemaal voor de inzet!
Helen Verhoef
Projectleider Steunpunt RI&E

Online kick-off Week van de RI&E
Op maandag 21 juni om 12:00u vindt de officiële kick-off plaats van de 7e Week van de RI&E.
Tijdens een online talkshow van 45 minuten onder leiding van Aldith Hunkar gaan we onder
andere in gesprek over het belang van de RI&E in de (post-)coronatijd. Ook praten we met de
inspectie SZW en een verzekeraar.
Voor de kick-off van de Week van de RI&E werken we samen met Thuiswerksummit. Dit
platform bundelt alle kennis over (hybride) thuiswerken. Tijdens de kick-off komt ook
thuiswerken aan bod, een onderwerp dat voor veel organisaties op dit moment een belangrijk
punt van aandacht is én opgenomen moet worden in de RI&E.

Programma en aanmelden live kick-off

Inspirerende voorbeelden bij lichamelijke belasting
Goede Praktijken Competitie

Inspiratie: Duurzaam Fysiek Werk

Het is inmiddels een traditie: voor de 15e
keer organiseert EU-OSHA de Goede
Praktijken Competitie. Dit jaar worden in alle
deelnemende Europese landen goede
voorbeelden verzameld over fysieke
belasting. De winnaars van elk land gaan
door naar de finale in 2022.

Welke maatregelen kunt u nemen om werk
lichter te maken en de lichamelijke belasting
verlagen? Hoe pakt u dit aan en wat levert
het op? TNO heeft samen met een aantal
bedrijven goede voorbeelden beschreven
gericht op het verminderen van fysiek zwaar
werk. Inmiddels meer dan 20!

Heeft u een mooi voorbeeld? Doe dan mee
met de Goede Praktijken Competitie en laat
zien welke maatregelen voor lichamelijke
over- en/of onderbelasting werken in uw
bedrijf of branche, hoe u het heeft
aangepakt en wat het heeft opgeleverd.

Gebruik deze voorbeelden als inspiratie om
in het eigen bedrijf te kijken waar en hoe het
werk lichter te maken is. Op die manier is de
duurzame inzetbaarheid en de gezondheid
van werknemers te vergroten.
Bekijk de voorbeelden >>

Aanmelden kan tot 1 september >>

Wanneer maak je een verdiepende RI&E?
Alle risico’s die het werk voor de werknemers met zich meebrengt moeten zijn opgenomen in
een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Die RI&E moet actueel en volledig zijn en daarbij
komt - in sommige gevallen - de verdiepende RI&E in beeld.
Lees meer >>

Niet lezen maar luisteren: 5 podcasts online
Eind vorig jaar begonnen we met het maken van podcasts. Hét medium om wat dieper op de
materie in te gaan, uitleg te geven en vragen te beantwoorden. Bijvoorbeeld over de kosten en
baten van de RI&E of hoe het zit met de RI&E en corona. Op elk moment van de dag te
luisteren en handig om te delen wanneer je je eigen netwerk bewust wilt maken van de RI&E.
Naar de podcasts >>
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Deze nieuwsbrief is een initiatief van het Steunpunt RI&E-instrumenten. Vragen en suggesties horen wij graag.
Neem contact op via info@rie.nl. Leest u deze nieuwsbrief via een collega of ander contact en wilt u deze ook
graag zelf ontvangen? Meldt u dan hier aan.
Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. U
kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u helen.verhoef@tno.nl toe aan uw adresboek.

