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Veel aandacht voor de 5e Week van de RI&E
Met 110 supporters en 72 activiteiten en acties was er van 17 tot en met 21 juni volop aanbod
voor bedrijven om aan de slag te gaan met de RI&E. Maar niet alleen de officieel aangemelde
supporters ondersteunden deze week. Tot ons genoegen zagen we nog veel meer partijen die
melding maakten van de Week van de RI&E!
We willen via deze weg alle supporters bedanken voor hun bijdrage(n)!

Nieuw: Snelstartgids voor preventiemedewerkers in
vrijwilligersorganisaties
In nauwe samenwerking met de grootste
vrijwilligersorganisatie van het land, Voedselbanken
Nederland, heeft TNO een speciale uitgave van de
veelgebruikte Snelstartgids voor Preventiemedewerkers
ontwikkeld, gericht op vrijwilligersorganisaties. De
Snelstartgids is een praktisch stappenplan voor het invullen
van de rol van de preventiemedewerker. Bepaalde passages
en teksten zijn aangepast zodat ze beter herkenbaar zijn voor
medewerkers van vrijwilligersorganisaties. Zoals bijvoorbeeld
de rol van bestuurders.
Deze Snelstartgids is gratis te downloaden via inPreventie.

BewustBelast: TNO zoekt testers
Als je als werkgever fysiek zwaar werk lichter wil maken, dan zorg je voor slimme maatregelen
en zet je - waar nodig - hulpmiddelen in. Werknemers hebben ook een rol. Zij maken
voortdurend keuzes, zowel bewust als onbewust. Denk bijvoorbeeld aan de werkhouding, het
nemen van pauzes, het gebruik maken van beschikbare hulpmiddelen en het bespreken van
knelpunten. De app BewustBelast ondersteunt werknemers in het maken van ‘bewust gezonde
keuzes’ bij fysiek zwaar werk. De app is gratis te downloaden via de app store (iOS) en
playstore (Android).
Lees hier meer informatie over de app BewustBelast
TNO zoekt testers voor de app
Met een korte vragenlijst wil TNO de ervaringen van mededwerkers en preventiemedewerkers
met de app peilen. Meedoen of nieuwsgierig? Stuur dan een e-mail naar Heleen de Kraker of
kijk hier voor meer informatie.

Pesten in uw bedrijf tegengaan?
Doe mee met de pilot
Jaarlijks worden ruim een half miljoen werknemers gepest. Dit probleem zorgt voor veel
(onnodig) verzuim en blijkt lastig uit te roeien. Het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid wil organisaties een handje helpen in het tegengaan van pesten en is gestart
met een pilot. Er zijn nog plekken vrij in deze pilot tegen pesten op de werkvloer.
Hoe werkt de pilot tegen pesten?
Een team met experts van TNO ondersteunt organisaties met op maat gemaakte maatregelen.
Hiermee zetten ze een veranderproces in werking, wat zorgt voor een nieuwe werkcultuur
zonder pesten. Door het wetenschappelijk onderzoek naar deze maatregelen, kunnen deze in
de toekomst ook bij andere organisaties worden toegepast.
Meer informatie over de pilot is te lezen in de Flyer voor bedrijven, FAQ en Beslisinformatie en
in het dossier ‘Pesten op de werkvloer’.
Aanmelden
Bent u geïnteresseerd om met uw organisatie mee te doen aan de pilot? Meld u dan aan met
een e-mail naar: pilotgedragsencultuurinterventie@minszw.nl
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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.

