
Nieuwsbrief special Week van de RI&E
De ondernemer centraal

Save the date: LIVE Kick-off
Op maandag 21 september om 14:00u vindt de officiële kick-off plaats
van de 6e Week van de RI&E. Dit keer is de kick-off een online
talkshow ‘à la de Wereld Draait Door’ onder leiding van Aldith Hunkar.

De Kick-off is het gezamenlijk startsein van de Week van de RI&E en is
bedoeld voor intermediairs en supporters van de Week van de RI&E.
Mis het niet!

Special Week van de RI&E Bekijk de webversie

Corona-proof Week van de RI&E
Van 21 tot 25 september vindt de 6e Week van de RI&E plaats, een initiatief van Steunpunt
RI&E in samenwerking met sociale partners. Dit jaar wat later dan gebruikelijk vanwege de
corona-pandemie. De pandemie die veel mensen bewust heeft gemaakt van het belang van
risicomanagement.

Vanuit het Steunpunt RI&E blijven we werken aan meer bekendheid over de RI&E. In de Week
van de RI&E helpen we u om uw ondernemer centraal te zetten. De Week van de RI&E wordt
dit jaar extra kracht bijgezet door een communicatiecampagne over de RI&E die het Ministerie
van SZW na de zomer start als onderdeel van het ‘Meerjarenplan verbetering naleving RI&E
2020-2023’.

Doet u mee door middel van een leuke actie of door via uw communicatiekanalen uw achterban
te informeren over het belang van de RI&E? De eerste acties staan al op de website!
 
Bonny de Vries
Projectleider Steunpunt RI&E

De ondernemer centraal: corona-virus en RI&E
Door de corona-maatregelen is ‘hoe werken we veilig en gezond’ ineens top-prioriteit geworden
voor vrijwel iedere ondernemer. Een uitgelezen kans om gelijk andere punten op de agenda te
zetten… Sluit uw actie voor de Week van de RI&E aan op wat ondernemers bezighoudt, zoals
nu de corona-maatregelen.

Lees verder >>

https://tno.email-provider.nl/link/iedrqqxxne/flv84d6616/mhqwfzew4y/enil8qmyyy/n4fwqu6zc1?utm_source=Laposta&utm_campaign=Special+Week+van+de+RI%26E+augustus+2020&utm_medium=email
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Programma LIVE kick-off >>

LinkedIn Twitter Website

NIEUW: Leen een
specialist
Organiseert u een (online) bijeenkomst of
workshop tijdens de Week van de RI&E?
Dan kunt u beroep doen op een specialist
van het Steunpunt RI&E om een presentatie
of workshop te verzorgen.

Lees hier voor welke thema's u een
specialist kunt inschakelen

Praktische links
Word ook supporter van de Week van de
RI&E!
 

Informatie voor supporters
Toolbox voor supporters
Tips voor het bedenken van een actie
Webinar: creeer impact in de Week van
de RI&E
Aanmeldformulier

De supporter centraal: behoeftepeiling
Dit jaar is het thema van de Week van de RI&E ‘De ondernemer centraal’. Daarbij aansluitend
willen we de hulpmiddelen in de toolbox voor supporters zo goed mogelijk afstemmen op de
behoeften van onze doelgroep, namelijk u.

We willen u daarom enkele vragen stellen over de manier waarop we u en uw organisatie het
beste kunnen ondersteunen om op uw beurt de Week van de RI&E tot een succes te maken bij
uw doelgroep. Dit kost u ongeveer 5 minuten.

Naar de enquête
Lees hier meer over het thema

Deze nieuwsbrief is een initiatief van het Steunpunt RI&E-instrumenten. Vragen en suggesties horen wij graag.
Neem contact op via info@rie.nl. Leest u deze nieuwsbrief via een collega of ander contact en wilt u deze ook

graag zelf ontvangen? Meldt u dan hier aan. 

Deze e-mail is verstuurd aan d.vandenaker@wispa.nl. Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich
hier afmelden. U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.

Voor een goede ontvangst voegt u bonny.devries@tno.nl toe aan uw adresboek.
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