Twitter
@bakker1606 21 september

Terug naar de basis, de risico inventarisatie en evaluatie. Ik lees veel onwaarheden over boetes.... het wordt een optelsom als je geen toegang verleent
naar deskundigen, geen ri&e hebt, geen pva hebt en meer..dus regel dat!

Meer nieuws?
www.arbo-online.nl

@went1955 20 sep

Reportage: Verpleegkundigen ziek van werkdruk. Het personeel van het
Ommelander Ziekenhuis in Scheemda voert actie. ‘Hebben jullie genoeg
personeel?’ ‘Nee!’
@Maartenblad 17 sep

Maarten van Rossem vindt Prinsjesdag veel weghebben van een poppenkastvoorstelling. Voor hem mogen de marcherende legerkorpsen en koninklijke
stoeten per direct worden afgeschaft. En waarom leest Mark Rutte de troonrede eigenlijk niet zelf voor? https://bit.ly/2lYxPpT
@WerkVeiliger 11 sep

Onderzoeksraad (OVV): aanbevelingen voor het Brzo-toezicht krijgen vrijwel
geen opvolging……. (van de overheid) https://bit.ly/2mo0XHb

Nieuwe
perspectieven
op veiligheid
De Nyenrode collegereeks ‘Nieuwe
perspectieven op veiligheid’ in mei
kreeg zulke potitieve kritieken dat

Arbo in cijfers
Goede sociale steun draagt bij aan
een prettiger werkomgeving en
minder verloop.

Gemiddeld ervaart 86 procent van de
werknemers veel sociale steun van
hun leidinggevende en 96 procent
veel steun van hun collega’s. De meeste sociale steun van hun leidinggevende ervaren werknemers in de financiële instellingen (90%), de minste in de
vervoer en opslag (80%). Steun van de
collega’s wordt het meest ervaren in
het openbaar bestuur (98%) en het
minst in de landbouw (94%).
De ervaren steun hangt samen met de
vertrekwens van werknemers. Gemid-

er nu een nieuwe reeks op stapel
staat in het najaar. Grijp uw kans!

deld 48 procent van de werknemers
dacht er het afgelopen jaar aan om
ander werk te zoeken en 25 procent
heeft daarvoor iets ondernomen. Onder werknemers die weinig sociale
steun van hun collega’s ervaren is dit
meer: respectievelijk 56 procent en
35 procent. Bij een gebrek aan sociale
steun van de leidinggevende is het
verschil nog groter: 69 procent van de
mensen die weinig steun van hun leidinggevende ervaren dacht over een
andere baan en 41 procent heeft iets
ondernomen.
Bron: NEA 2018. Kijk voor meer informatie en cijfers over sociale steun op
www.monitorarbeid.nl.

Veiligheidsprofessionals spelen een
leidende rol bij het succesvol implementeren van veilig werken. Maar
moet u aan elk risico dat u als (arbo)
professional tegenkomt in de organisatie iets doen? Wat is nog werkbaar en betaalbaar? Hoe maakt u die
acceptabele veiligheid tot een vast
onderdeel van de dagelijkse activiteiten? En welke leiderschapsvaardigheden heeft u daarvoor nodig?
De praktijk is voor iedere professional weer anders. Daarom gaan we
tijdens deze collegereeks diepgaand
op verkenning. Naar concrete aanpakken die u kunt vertalen naar uw
eigen praktijksituatie.
De Nyenrode collegereeks ‘Nieuwe
perspectieven op veiligheid’ is op
30 oktober, 6, 13, 20 en 27 november en 4 december. Meer informatie
en/of inschrijven? Kijk op nieuweperspectieven.arbo-online.nl.
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