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Nieuwsbrief NL-FOP April: Lancering van de nieuwe
campagne, veel aandacht voor veilig werken met
stoffen.
In deze nieuwsbrief informeert het Nederlands Focal Point u graag over de laatste stand van
zaken omtrent de campagne 2018/2019. Ook blikken we terug op een webinar georganiseerd
door de Roadmap on Carcinogens en kijken we vooruit naar de lancering van de Week van de
RI&E.

O-sessie in de STOP reeks
De roadmap on carcinogens heeft op 26 maart 2018 haar eerste webinar georganiseerd! Bekijk
deze link als u benieuwd bent naar de maatregelen die je kunt treffen als je werkt met
gevaarlijke stoffen en welke rol gedrag daarin speelt. Moderator Marijke Roskam (bekend van
BNR) neemt je mee langs de ervaringen en meningen van de volgende experts; Wim Grisnich
(DSM), Caroline Coucke (FNV), Johan Timmerman (Volandis) en Maartje BakhuysRoozenboom (TNO).

Lancering Nederlandse campagne
Jaarlijks overlijden in Nederland 3.000 mensen aan beroepsziekten als gevolg van werken met
gevaarlijke stoffen en worden zeker tienduizenden werkenden ziek. Stoffen die je vaak niet ziet
of ruikt, zoals houtstof in een meubelmakerij, kwarts op de bouwplaats, dieselrook bij een
autoreparateur of lasrook bij het lassen. Hoe kun je dit op het werk voorkomen, welke risico’s
loop je en wat kun je er aan doen?
Op 14 mei lanceert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met
het Nederlands Focal Point het programma Werken met Gezond Verstand = Veilig Werken met
[ gevaarlijke ] stoffen. We nemen je in één middag mee vanaf de start: hoe staan we ervoor in
Nederland? Hoe urgent is het probleem, en welke uitdagingen zijn er? Met een aantal goede
voorbeelden en cases bespreken we concreet welke oplossingen er zijn. Meld u nu aan voor
deze bijeenkomst!
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Lancering Europese campagne live te bekijken!
Op 24 april om 12.00 uur lanceert EU-OSHA de nieuwe campagne: ‘Een gezonde werkplek
2018/2019 Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!’ tijdens een conferentie in Brussel. Tijdens
deze conferentie zal er onder andere gesproken worden door Marianne Thyssen, Europees
commissaris voor Werk, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit.
De conferentie is vanaf 12:00 uur live te volgen, volg hiervoor deze link.

Week van de RI&E
Na drie succesvolle edities van de ‘Week van de RI&E’ organiseert het Steunpunt RI&E van
11-15 juni de vierde editie om extra aandacht te vragen voor de RI&E. Het thema van dit jaar is
“Voorkom verloop en verzuim, begin bij de RI&E”. In deze week worden intermediairs
opgeroepen om activiteiten gerelateerd aan de RI&E te organiseren en via communicatie extra
aandacht te vragen voor de RI&E. De week zal afgetrapt worden tijdens een landelijk congres
voor preventiemedewerkers, waar het Focal Point samen met de Nederlandse Vereniging voor
Arbeidshygiëne een workshop zal organiseren. Theo-Jan Heesen en Jos de Lange besteden in
deze workshop aandacht aan het werken met stoffen. Werken met stoffen kan tot
beroepsziekten leiden. Denk hierbij niet alleen aan giftige stoffen, ook langdurige blootstelling
aan ogenschijnlijk onschuldige stoffen zoals meelstof, pollen of oplosmiddelen kunnen leiden tot
beroepsziekten. Tijdens de workshop staat centraal welke rol de preventiemedewerker hierin
kan pakken en wanneer er een expert ingeschakeld moet worden. Bent u preventiemedewerker
en bent u geïnteresseerd in deze workshop en dit congres? Dan kunt u zich hier aanmelden.
Bent u geïnteresseerd om supporter te worden van de gehele week van de RI&E? Dat kan via
deze link. Voor (toekomstige) supporters biedt het Steunpunt RI&E op 26 april een gratis
webinar aan. Tijdens dit webinar krijgt u tips voor het ontwikkelen van succesvolle activiteiten
en wordt er aandacht besteedt aan de communicatie omtrent een activiteit. Aanmelden voor het
webinar kan hier.

Bezoek uit Macedonië en Montenegro
Dinsdag 13 maart bezochten 38 professionals uit Macedonië en Montenegro het Nederlands
Focal Point voor een uitwisseling over duurzame inzetbaarheid, kankerverwekkende stoffen en
jongeren. Het initiatief voor het bezoek kwam vanuit de instantie MOSHA, the Macedonian
Occupational Safety and Health Association. MOSHA is het Macedonische Focal Point sinds
2008 en onderdeel van het BalcanOSH netwerk in de regio, een NGO die zich bezig houdt met
arbeidsomstandigheden in de Balkan. Met deze uitwisseling sterkt het Nederlands Focal Point
bilaterale samenwerking en kennisdeling in Europa.

Belangrijke data.
24 april
14 mei

Kick-off Europese campagne
Kick-off Nederlandse campagne
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Deze nieuwsbrief is een initiatief van het Nederlands Focal Point en verschijnt ca. acht keer per
jaar. Vragen en suggesties horen wij graag. Afmelden kan door te reageren op deze email.
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