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Voor u ligt de nieuwsbrief van het Nederlands Focal Point van oktober. In deze nieuwsbrief
besteden we onder andere aandacht aan de Europese Week voor veiligheid en gezondheid op
het werk en de conferentie 'fight against occupational cancer'. Daarnaast nemen we u mee in
de stand van zaken rondom de Goede Praktijken Competitie.

Europese week voor veiligheid en gezondheid op het
werk.
Van 22 tot 26 oktober vindt de Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk
plaats. Het thema dit jaar is ‘Werken met gevaarlijke stoffen’. Tijdens deze week zijn in heel
Europa allerlei activiteiten die helpen het bewustzijn van veiligheid op de werkplek te verhogen.
Ook de Nederlandse campagnepartners hebben dit jaar diverse bijeenkomsten gepland. Kijk in
onze agenda voor het overzicht.

Update Goede Praktijken Competitie
Goede praktijken tonen hoe in bedrijven veilig en gezond gewerkt wordt en wat dit oplevert. Het
Nederlands Focal Point stimuleert het delen van goede praktijken en organiseert in het kader
van de campagne ‘Veilig werken met gevaarlijke stoffen’ weer een Goede Praktijken
Competitie. De economische opbloei lijkt er echter voor te zorgen dat bedrijven minder tijd
hebben om hun goede voorbeelden te delen. We willen bedrijven graag de kans geven om
alsnog mee te doen en hebben de deadline daarom over het jaar getild. De nieuwe deadline is
15 januari 2019. We hopen op interessante inzendingen. De winnaar ontvangt €2000 en wordt
genomineerd voor de Europese competitie. Klik hier voor alle informatie over de competitie.

Conferentie "Fight against occupational cancer"
Op 24 en 25 september 2018 vond in Wenen de conferentie "Fight against occupational cancer"
plaats. Tijdens het congres stond de vraag centraal hoe we het grote aantal slachtoffers 100.000 per jaar in de EU - als gevolg blootstelling aan kankerverwekkende stoffen kunnen
terugdringen. Staatssecretaris Tamara van Ark gaf in haar bijdrage aan dat we in de Europese
Unie moeten streven naar een gelijk Europees beschermingsniveau voor alle werknemers. De
Roadmap on Carcinogens werd doorgegeven aan toekomstig voorzitter Finland. Lees hier het
artikel
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Bekijk hier de animatie van de Roadmap on Carcinogens: https://youtu.be/wRuI-_HfRD4
Kijk hier de speech van Staatsecretaris Tamara van Ark terug: https://youtu.be/FxW-jH9mKKE

Crash course Stoffenmanager®
Op donderdag 22 november 2018 organiseert Cosanta als partner van de campagne
'Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!' van EU-OSHA een kortdurende, intensieve, gratis
crash course Stoffenmanager® voor onze Belgische Stoffenmanager® gebruikers. U krijgt
inzicht in de naleving van EU-wetgeving bij het werken met gevaarlijke stoffen op de
werkplek, u hoort met welke basisprincipes u rekening moet houden bij het uitvoeren van
risicobeoordelingen en hoe u hier Stoffenmanager bij in kunt zetten.
Klik hier voor meer informatie.

Inspectie SZW: vanaf 2019 extra aandacht voor de
gezondheidszorg en cytostatica.
Tijdens de inspecties van bedrijven gaat Inspectie SZW vanaf 2019 extra letten op het werken
met cytostatica. Dit zijn de stoffen die gebruikt worden bij chemotherapie. De medewerkers die
de geneesmiddelen voor de patiënt bereiden en toedienen lopen namelijk zelf ook een risico.
Dit liet Diana Martens van Inspectie SZW weten tijdens een seminar over veiligheid. Lees hier
verder>>
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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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