Special Week van de RI&E

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief special Week van de RI&E
Beroepsziekten te lijf met de RI&E

Lustrum-editie Week van de RI&E
De 5e Week van de RI&E vindt plaats van 17 tot en met 21 juni. We merken dat de Week van
de RI&E steeds meer bekendheid krijgt, zowel bij potentiële supporters als bij bedrijven en
media. We blijven vanuit Steunpunt RI&E – binnen de middelen die we ter beschikking hebben
– werken aan meer bekendheid en zichtbaarheid. Doet u ook mee door middel van een leuke
actie of door via uw communicatiekanalen mensen te informeren over het belang van de RI&E?
De eerste acties staan al op de website!
Bonny de Vries
Projectleider Steunpunt RI&E

Thema: beroepsziekten te lijf met de RI&E
In aansluiting op de campagne van het Ministerie SZW, is dit jaar het thema van de Week van
de RI&E “Beroepsziekten te lijf met de RI&E”. De RI&E vormt de belangrijke basis om
beroepsziekten te voorkomen en preventieve maatregelen te nemen. Of het nu gaat om
beroepsziekten die veroorzaakt worden door fysieke belasting, blootstelling aan (gevaarlijke)
stoffen of door PSA-gerelateerde oorzaken: preventie is essentieel om beroepsziekten te
voorkomen.
Op maandag 17 juni trappen we de Week van de RI&E officieel af tijdens een bijeenkomst over
dit thema, speciaal voor preventiemedewerkers. Het programma en meer details volgen
binnenkort.
Lees hier meer over het thema
Lees hier meer over de campagne

Doe mee met een actie!
Het doel van de Week van de RI&E is dat we onze krachten bundelen om de RI&E onder de
aandacht te brengen. Dit kan (bij voorkeur) door het organiseren van een actie of activiteit, maar
ook supporten door te communiceren over de (Week van de) RI&E is een goede mogelijkheid.
Op zoek naar inspiratie? Bekijk dan eens de tips voor het bedenken van een activiteit. Je kunt
ook het webinar ‘Creëer impact in de Week van de RI&E’ terugkijken, met daarin ook aandacht
voor het communiceren over een activiteit.
Hoe meer supporters, hoe groter het bereik, dus hierbij een oproep aan brancheorganisaties,
opleiders, arbodiensten en andere intermediairs!
Meld je nu aan als supporter

5 tips om uw werknemers vitaal te houden
Uitval door beroepsziekten kan tot flinke kostenposten zorgen voor je bedrijf en vormen een
bedreiging voor de bedrijfscontinuïteit. Een onderschat probleem: jaarlijks raken tienduizenden
werknemers (deels) arbeidsongeschikt door beroepsziekten.
Met deze 5 tips maakt u een goede start voor vitale medewerkers, nu en in de toekomst.

Flyer Week van de RI&E
Op verzoek van verschillende supporters hebben we dit jaar weer flyers gemaakt om de Week
van de RI&E te promoten.
Klik hier voor de pdf (online gebruik)
Klik hier om geprinte flyers aan te vragen (kosteloos toegestuurd)
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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.

