Het Focal Point bezocht Ljubljana
Op het internationale congres in Slovenië sprak Laurie Hermans als afgevaardigde van het
Nederlands Focal Point over de Roadmap on carcinogens. De bijeenkomst was de 13e editie van
het jaarlijks ETUI seminar en werd bezocht door ruim 40 vakbonden uit heel Europa.
Afgevaardigden van het Ministerie van Werkgelegenheid uit zowel Frankrijk en Duitsland toonden
er hun landelijke aanpak voor bindende limieten voor gevaarlijke stoffen op de werkvloer. Download
hier de presentatie van Laurie Hermans en lees meer over het congres op deze pagina.
EU-OSHA organiseert workshops in Brussel
Op vijf oktober 2017 zal Edith Idoe-Stap de workshop ‘Policy and practice on rehabilitation and
return-to-work after cancer’ bijwonen in Brussel. De workshop is georganiseerd door EU OSHA. In
de workshop zullen diverse experts de voorlopige resultaten van een driejarig project, gericht op
herstel en werkhervatting na kanker, presenteren en bespreken. Edith is door het Nederlandse
Focal Point genomineerd voor deelname aan de workshop vanwege haar jarenlange ervaring als
werk-coach en begeleider voor kankerpatiënten en –overlevers. Meerdere praktijkprofessionals
hadden zich kandidaat gesteld voor deze nominatie; de winnaar is door middel van loting
geselecteerd.
Het goede praktijken ‘booklet’ nu beschikbaar in het Nederlands
De Healthy Workplaces Good Practice Awards was onderdeel van de ‘Gezond werk voor alle
leeftijden’ campagne. Tijdens deze campagne is ingezet op het belang van het promoten van
Duurzame Inzetbaarheid vanaf het begin van het werkende leven. De goede praktijken uitreiking
heeft juist de bedrijven benoemd die goed rekening hebben gehouden met de context van
vergrijzing.
De samenvatting van alle voorbeelden presenteert EU-OSHA in een bondig boekje. Deze is
recentelijk vertaald, waardoor iedereen in Europa zich nu kan verdiepen in deze goede praktijken.
Bekijk dus nu de resultaten en voordelen die organisaties kunnen behalen wanneer ze een extra
stap durven nemen op het gebied van OSH. Het boekje vindt u hier. Leest u liever de Nederlandse
vertaling, dan moet u helaas nog tot 3 oktober wachten.

Werkplan 2017 in 3 minuten
Bekijk hier in een korte en bondige animatie de highlights uit het werkplan van het Focal Point 2017.

En verder..
•

Monitoring technology in the workplace

•

•

•

Een nieuwe publicatie van EU-OSHA benoemt de effecten van monitortechnology op de
werkvloer. Download de Engelse versie hier
3D printing: a new industrial revolution
Een onderzoek naar de introductie van 3D printen en de gevolgen op het gebied van
gezondheid en veiligheid. Download de Engelse versie hier
Towards age-friendly work in Europe: a life-course perspective on work and ageing from
EU Agencies
In dit rapport worden verschillende uitdagingen gepresenteerd die passen bij de vergrijzing
in de arbeidsmarkt. Verschillende Europese instituten presenteren hun visie op dit
vraagstuk. Download de Engelse versie hier
Jaarrapport 2016 – Samenvatting
2016 was een belangrijk jaar voor EU-OSHA. Zo werden de resultaten van de ESENER-2
gedissemineerd en werd er onderzoek verricht specifiek voor het MKB. De samenvatting
van het jaarrapport is nu hier te lezen in het Nederlands.

Belangrijke data
•
•
•
•
•
•

3-6 september
17-20 oktober
23-27 oktober
26 oktober
Brussel
13-16 november
21-22 november

World Congress on Safety and Health at Work 2017, Singapore
A+A 2017 conferentie in Düsseldorf
Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk
BENELUX-event Healthy Workplaces Good Practices event,
4e Week van de Werkstress
Healthy Workplaces Summit, Bilbao

Deze nieuwsbrief is een initiatief van het Nederlands Focal Point en verschijnt ca. vijf keer per jaar. Vragen en
suggesties horen wij graag. Afmelden kan door te reageren op deze email.

