Nieuwsbrief Juni: Activiteiten en Carcinogenen
In deze nieuwsbrief informeert het Nederlands Focal Point u graag over de thema’s en onderwerpen
die dit jaar de focus hebben. Tegelijkertijd presenteren we een aantal nieuwe publicaties over veilig
en gezond werken in Europa.

‘Roadmap on Carcinogens’ gelanceerd tijdens Europese conferentie
Van 23-25 mei vond in Amsterdam de grote Europese conferentie over werk-gerelateerde kanker
plaats. Minister Asscher gaf aan blij te zijn met de stappen die de Europese Commissie op dit terrein
zet. Zo kondigde de Europese Commissie een concreet voorstel voor 13 nieuwe beschermende
grenswaarden aan en het vooruitzicht later dit jaar op een volgende set nieuwe grenswaarden.
Het slot van de conferentie markeerde tevens een begin: de 'Roadmap on Carcinogens' werd
gelanceerd. De Roadmap is een vrijwillig actieprogramma dat voorziet in de uitwisseling van goede
praktijken, het vergroten van de kennis bij bedrijven over blootstelling aan kankerverwekkende stoffen
en hoe dit effectief terug te dringen. Het actieprogramma loopt door tot in het Oostenrijkse
voorzitterschap in 2019. Werkgevers en werknemers, vooral ook in het midden- en kleinbedrijf
worden zo ondersteund bij het ontwikkelen van maatregelen. Iedereen wordt opgeroepen deel te
nemen. Het Focal Point komt hier later op terug.
Het persbericht leest u hier, en hier de roadmap pagina die binnenkort wordt vervangen door een
speciale website. Van de conferentie is een verslag gemaakt in de vorm van een online magazine.

Filmscreening van ‘Automatic Fitness’ op het Wellbeing@Work congres
Op het Wellbeing@work congres in Amsterdam (30 mei – 1 juni) heeft het Focal Point de
prijswinnende film ‘Automatic Fitness’ onder de aandacht gebracht. Het doel: een discussie starten
tussen internationale onderzoekers over de toekomst van automatisering en de gevolgen van
toenemende automatiseren op het welzijn van medewerkers. De energieke deelnemers van deze
goedbezochte lunchbijeenkomst gaven aan tot nieuwe inzichten te zijn gekomen en hun steentje te
willen bijdragen aan deze ontwikkelingen.
Lees het volledige verslag hier

Goede praktijken duurzame inzetbaarheid!
De zoektocht naar goede praktijken is nog steeds onderweg! Via de Goede Praktijken Competitie
kunnen bedrijven of organisaties zichzelf met hun aanpak van duurzame inzetbaarheid op de kaart
zetten. De finalisten maken kans op geldprijzen en tickets naar de Europese finale in Malta. Ook
krijgen ze de nodige publiciteit. We roepen u, als lezer van deze nieuwsbrief op om zélf mee te doen
of bedrijven met een goede praktijk over te halen om mee te doen aan de competitie. Zie het
onderstaande filmpje over de Goede Praktijken Competitie. Inschrijven kan door dit formulier ingevuld
naar info@arboineuropa.nl te sturen.

En verder..
•
•
•
•

De samenvatting: ‘Kaders en regelingen inzake veiligheid en gezondheid op het werk bij
micro- en kleine ondernemingen in de EU’ is nu beschikbaar (link)
De toepassingsmogelijkheden van de rapporten worden ook benoemd in het persbericht van
EU-OSHA (link)
Het ESENER-2 overview report: ‘Managing Safety and Health at Work’ is gepubliceerd (link)
Bekijk ook de ESENER pagina en het interactieve dashboard (link)

Belangrijke data
15 september:

Deadline indienen Goede Praktijken Competitie

14 – 18 november:

Week van de Werkstress

14 november:

Event, tevens uitreiking prijzen Goede Praktijken Competitie

