De Week van de RI&E: Beperk verzuim en verloop, begin bij de RI&E!
Eerste activiteiten – campagne gestart – webinar
Van 11 tot 15 juni worde de 4e Week van de RI&E georganiseerd. Het thema van dit jaar is:
'Voorkom verzuim en verloop, begin bij de RI&E'. De website van de Week van de RI&E is nu
online. 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: Voorkom verzuim en verloop, begin bij de RI&E.
Na drie succesvolle edities van de ‘Week van de RI&E’, slaan we ook in 2018 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”. Verzuim is een grote kostenpost voor bedrijven. Als
een werknemer ziek wordt of een ongeluk krijgt, kost dit tijd, geld en het veroorzaakt
productieverlies.En een zieke werknemer betekent extra werkdruk bij collega’s. De RI&E is
een praktisch hulpmiddel om op een gestructureerde manier mogelijke risico’s te
inventariseren op het gebied van veiligheid en gezondheid. Veel ondernemers hebben al
ondervonden dat dit niet alleen nuttig is om een gezonde en veilig werkomgeving te kunnen
garanderen en aan de wetgeving te voldoen. Een gezonde organisatie is ook succesvoller
en duurzamer.

We willen ondernemers tijdens de Week van de RI&E overtuigen van het feit dat
preventieve maatregelen niet alleen maar geld kosten, maar ook veel opleveren.
Lees hier meer over het thema
Lees hier meer over de campagne
Klik hier om u als supporter aan te melden

Webinar
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 hier
aanmelden.

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 11 juni wordt de Week van de
RI&E officieel afgetrapt tijdens het congres
“Preventie beroepsziekten”. Ook hier kunt u
zich al voor aanmelden via deze link.

• 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

