Nieuwsbrief NL-FOP Juni: onderweg met de Roadmap en Duurzame
Inzetbaarheid wordt besproken!
In deze nieuwsbrief informeert het Nederlands Focal Point u graag over de thema’s en bijeenkomsten
waarop wij ons de afgelopen maanden hebben gericht. Tegelijkertijd presenteren we een aantal nieuwe
publicaties over veilig en gezond werken in Europa.

Roadmap on Carcinogens wordt besproken in Antalya en STOPt ook in Ede
Op het International Occupational and Environmental Diseases Congress in Antalya heeft het Focal Point de
‘Roadmap on Carcinogens’ onder de aandacht gebracht. Dit internationaal congres trok onderzoekers,
beleidsmedewerkers en bedrijven.
In Ede vond op 11 mei het vervangingsbeleidcongres plaats. Dit congres markeerde de start van een serie
STOP-events in Nederland. Substitutie van kankerverwekkende stoffen stond hier centraal als eerste stap in
de strategie om blootstelling tegen te gaan. Laurie Hermans van het Nederlands Focal Point presenteerde
de Roadmap on Carcinogens aan de 180 aanwezige bedrijven.
Naast ‘Substitutie’ zal er later dit jaar een evenement rondom ‘Technische maatregelen’ plaatsvinden. En
volgend jaar ligt de focus op de O van ‘Organisatorische maatregelen’ en de P van ‘Persoonlijke
beschermingsmiddelen’. Daarvan brengen we u tijdig op de hoogte.
Loders Croklaan ontvangt op Malta een Europese erkenning
Tijdens het congres op Malta ter ere van het Maltees Voorzitterschap van de Raad van Europa heeft het
Nederlandse bedrijf Loders Croklaan een Europese erkenning gewonnen.
Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk maakte tijdens het congres
‘Safeguarding vulnerable groups’ speciaal tijd voor de uitreikingen van de prestigieuze European Good
Practice Awards. Nadat Loders Croklaan al de Nederlandse prijs binnen wist te slepen is het nu ook in de
Europese prijzen gevallen. Als ‘Commended Good Practice’ krijgen zij nu op Europees niveau erkenning
voor hun aanpak om de vitaliteit en gezondheid van hun medewerkers te bevorderen.
Lees meer over hun aanpak in de engelstalige e-guide.

Foto: Loders Croklaan tijdens het ontvangen van de ‘commendation’, links van hen de afgevaardigden van
het Europees Agentschap en Malta, rechts de Focal Point leden.
Bijeenkomst ‘Fysiek werk, wat werkt’
Welke invloed heeft langdurig fysiek werk op het lichaam? Hoe ga je om met ploegendiensten? Wat kun je
als werkgever en werknemer doen om duurzame inzetbaarheid te bevorderen? Hierover deelden
ervaringsdeskundigen hun kennis met wetenschappers en werkgevers tijdens de netwerkbijeenkomst
Fysiek Werk: Wat werkt?
Op het bedrijfsterrein van Loders Croklaan vond op 15 juni deze bijeenkomst rondom Fysiek werk plaats.
Het evenement stond onder leiding van Marijke Roskam. Paul Kuijer (docent en onderzoeker bij het Coronel
Instituut voor Arbeid en Gezondheid) vertelde over de nieuwste inzichten en hardnekkige mythes in het land
van fysieke arbeid.

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..
•
•

De E-guide ‘Duurzame Inzetbaarheid - Gezond werk, voor alle leeftijden’ is nu digitaal en in het
Nederlands beschikbaar voor werkgevers, werknemers, HR-managers en arbo-professionals (link)
De toekomst van werk blijft voor EU-OSHA een belangrijk aandachtsgebied. Er zijn nu nieuwe
artikelen gepubliceerd over:
o Crowdsourcing
o Prestatie verhogende middelen
o Robotisering

Belangrijke data
•
•
•
•
•
•

29 juni
6 juli
3-6 september
26 oktober
13-16 november
21-22 november

ETUI-conferentie, Ljubljana
Symposium Brede aanpak beroepsziekten, Amersfoort
World Congress on Safety and Health at Work 2017, Singapore
BENELUX-event Duurzame Inzetbaarheid, Brussel
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.

