Derde Week van de RI&E
Nieuwe website online, meld u nu aan als supporter!
Zoals in de vorige nieuwsbrief al kort
werd aangekondigd, zal van 12 tot 16
juni de 3e Week van de RI&E
plaatsvinden. Het thema van dit jaar is
“De RI&E als onderdeel van zakelijk
succes”. De geheel vernieuwde
website van de Week van de RI&E is
nu online. Hierdoor hebben we met
name het activiteitenoverzicht flink
kunnen verbeteren. We nodigen alle
brancheorganisaties, opleiders,
arbodiensten, adviseurs en andere
intermediairs van harte uit om u nu
aan te melden als supporter!
Namens Steunpunt RI&E,
Wendela Hooftman
Projectleider Steunpunt RI&E

Thema: RI&E als onderdeel van zakelijk succes
Een gezonde en veilige werkplek draagt bij aan 3 belangrijke pijlers voor een
succesvol bedrijf: werknemerstevredenheid, productiviteit en bedrijfscontinuïteit.
Hoewel veel ondernemers vooral de kosten zien, zijn er ook directe
kostenbesparingen te realiseren door preventieve maatregelen. Denk daarbij aan
verzuimreductie, minder personeelsverloop en minder onderbrekingen. Daarnaast
zorgt een preventiebeleid voor een hoger welzijn van medewerkers, een positief
imago van de organisatie en betere productkwaliteit.
Het thema van de Week van de RI&E speelt in op deze pijlers. We willen
ondernemers overtuigen van het feit dat preventieve maatregelen niet alleen maar
geld kosten, maar ook veel opleveren. Lees meer over het thema
www.weekvanderie.nl/voorondernemers

Verbeterd activiteitenoverzicht
Om ondernemers te verleiden om in de Week van de RI&E écht aan de slag te gaan
met de RI&E worden tal van activiteiten georganiseerd en acties uitgezet. Op de

compleet nieuwe website voor de Week van de RI&E zijn de activiteiten nu direct op
de homepage weergegeven. In plaats van een agenda, is er gekozen voor een
duidelijk overzicht van alle activiteiten die goed kunnen worden gefilterd. We zijn blij
met deze stap vooruit, om zo de activiteiten op een goede manier onder de aandacht
te brengen. Bekijk hier het activiteitenoverzicht en meldt uw eigen activiteit aan!
Meld u nu aan als supporter!
De Week van de RI&E staat of valt met interessante activiteiten en veel
communicatie vanuit de hele arbo-wereld. Samen kunnen we een positief geluid
verspreiden over veilig en gezond werken, met als basis de RI&E. We nodigen alle
brancheorganisaties, opleiders, arbodiensten, adviseurs en andere intermediairs uit
om zich als supporter te melden. Bij voorkeur doet u dat door een leuke activiteit te
organiseren of door korting te geven op bestaande diensten of producten. Winacties
zijn natuurlijk ook altijd leuk! Voor inspiratie verwijzen we naar
www.weekvanderie.nl/voorsupporters. Daar kunt u zich ook aanmelden.
Communicatiecampagne

Direct naar:

Voorafgaand en tijdens de Week van
de RI&E, zullen wij via onze
communicatiekanalen de activiteiten,
de supporters en het thema onder de
aandacht brengen. Daarnaast is er dit
jaar een brede online
advertentiecampagne via zowel
LinkedIn, Facebook als Google.
Op maandag 12 juni wordt de Week
van de RI&E officieel afgetrapt tijdens
het congres “Preventiemedewerker
met Impact”.

• Activiteitenoverzicht
• Voor supporters
• Aanmelden als supporter
• Over de Week van de RI&E
• Voor ondernemers

Bekijk hier welke acties er verder
gepland staan voor de
communicatiecampagne:
www.weekvanderie.nl/voorsupporters

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.
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