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Aanpassing norm beeldschermwerk
Nu beeldschermwerk zoveel verschillende vormen aanneemt en niet meer per definitie
gebonden is aan een vaste werkplek, verandert ook de manier waarop we hier mee omgaan.
Daarom is de norm van maximaal twee uur aan een beeldscherm werken in het Arbobesluit
aangepast. Welke gevolgen heeft dit voor de RI&E en hoe laat je medewerkers gezond werken
met beeldschermen?
>> Lees hier verder

Doe mee met de 5e Week van de RI&E!
De RI&E bestaat 25 jaar! We grijpen de 5e week van de RI&E
dan ook aan om ondernemers aan te sporen om aan de slag
te gaan met de RI&E of de bestaande RI&E weer eens op te
pakken. Het thema is dit jaar "Beroepsziekten te lijf met de
RI&E". Kijk op www.weekvanderie.nl voor meer informatie.
De Week van de RI&E is een samenwerking tussen vele
supporters. Helpt u mee om ook dit jaar de RI&E op de kaart
te zetten? Misschien heeft u zelf al een goed idee. En neem
anders een kijkje in de Toolbox op de website en meld u aan.
>> Direct aanmelden als supporter

Uitnodiging: bijeenkomst fysieke belasting
Hoe staat het eigenlijk met de gezondheid van de ambulancemedewerkers? Kom erachter op
de Pay it Forward bijeenkomst van het Netwerk Duurzaam Fysiek Werk op 19 maart. Witte Kruis
en Ambulancezorg Groningen laten hun oplossingen zien die het werk voor
ambulancemedewerkers lichter maken. Zowel fysiek als mentaal.
>> Meer informatie en aanmelden (gratis) er zijn nog enkele plaatsen vrij!

Nieuwe Arbobalans
Elke twee jaar publiceert TNO hét overzicht van de kwaliteit van arbeid in Nederland en van de
ontwikkelingen hierin. De Arbobalans 2018 belicht ziekteverzuim, arbeidsongevallen en
beroepsziekten en besteedt speciale aandacht aan de groeiende groep flexibele
arbeidskrachten.
>> Download de Arbobalans 2018

Steunpunt RI&E op beurzen in maart en april
Onze kennis over veilig en gezond werk delen we graag live. Daarom staan we dit voorjaar op
twee beurzen. Bezoek ons op 19 en 20 maart op de Business Contact Dagen Noord
(Leeuwarden), of kom op 9, 10 en 11 april naar Maintenance Next (Rotterdam). We staan je
graag te woord op onze stand. We geven op beide beurzen ook presentaties.
>> Aanmelden kan gratis met de links op onze website
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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 bonny.devries@tno.nl toe aan uw adresboek.

