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Nieuwe tools voor preventiemedewerkers
De RI&E is de basis voor een veilige en gezonde werkplek. Maar met die basis ben je er nog
niet. De uiteindelijke veilige en gezonde werkplek creëer je samen. Voor
preventiemedewerkers ligt er daarom de schone taak om enerzijds te zorgen dat werknemers
zich bewust zijn en blijven van de noodzaak om maatregelen uit te blijven voeren en
anderzijds samen te werken met OR, HR en management om te zorgen dat gezond en veilig
werken op de agenda blijft staan. Maar hoe doe je dat? >>lees verder

De RI&E en Plaatsonafhankelijk werken
Regelmatig krijgen wij de vraag of een organisatie ook een RI&E moet maken voor
medewerkers die niet op kantoor, maar bijvoorbeeld thuis werken. Het antwoord is ja, maar
de regels voor de thuiswerker zijn wel anders dan die voor de medewerkers die op kantoor
werken >>>lees verder

Vierde Week van de RI&E: Voorkom verloop en
verzuim, begin bij de RI&E
Na drie succesvolle edities van de ‘Week van de RI&E’, slaan we ook in 2018 van 11 tot en
met 15 juni de handen weer ineen om extra aandacht te vragen voor de RI&E. Het thema van
dit jaar is “Voorkom verloop en verzuim, begin bij de RI&E”. Wij roepen alle intermediairs op
om in de Week van de RI&E activiteiten te organiseren en via communicatie extra aandacht
te vragen voor de RI&E.
Lees hier meer over het thema
Lees hier meer over de campagne
Klik hier om u als supporter aan te melden

Save the date: Webinar Week van de RI&E
Op 26 april organiseren wij een webinar speciaal voor supporters van de Week van de RI&E.
Tijdens dit webinar krijgt u tips en inspiratie voor het ontwikkelen van succesvolle activiteiten.
We gaan ook in op de communicatie om uw doelgroep te bewegen en er worden goede
praktijken uit eerdere edities gedeeld. Heeft u zich al aangemeld als supporter en bent u op
zoek naar inspiratie of tips? Of denkt u erover om supporter te worden, maar weet u nog niet

goed hoe? Volg dan het webinar. U kunt zich binnenkort aanmelden (ook om later de on
demand versie te bekijken). Houd daarvoor de website en social media in de gaten.

Filmpje Kosten en baten van de RI&E
Om ondernemers inzicht te geven in de kosten en baten van de RI&E, publiceerde Steunpunt
RI&E al eerder een overzicht, dat goed werd ontvangen. De kosten en baten van de RI&E
zijn nu ook in een filmpje inzichtelijk gemaakt. Hierin wordt niet alleen ingegaan op verzuim,
maar ook op werknemerstevredenheid, bedrijfscontinuïteit en werkgeversimago.
U kunt het filmpje bekijken op: vimeo.com/257893166

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.

