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Laatste nieuws en belangrijke items
In deze nieuwsbrief uitgelicht:
Centrische muizen bieden verlichting in de schouders, gewijzigde arbowet (nieuw
basiscontract), jaarlijkse update/naverrekening Compucase, RI&E, afwijkende openingstijden
tijdens de feestdagen.

Centrische muizen
bieden verlichting in de schouders
Je herkent het misschien wel; een hele dag
achter de computer zitten en uiteindelijk met
een stijve nek en lamme armen naar huis
gaan. En dit dag in, dag uit… Uiteindelijk
krijg
je
te
maken
met
serieuze
gezondheidsklachten aan bijvoorbeeld je
nek, schouders, pols en onderarm. Sjak de
Vries van Health2Work vertelt hoe zijn
klachten zijn opgelost.
Bron: Health2work (ad)

Klik hier voor het verhaal van
Sjak de Vries van Health2Work

Heeft u de RI&E op
orde?
Elke werkgever moet volgens de Arbowet
een actuele RI&E hebben met een Plan van
Aanpak erbij om de aandachtspunten te
verbeteren. Het doel is om alle factoren in
kaart te brengen die kunnen leiden tot
ziekteverzuim van medewerkers.
De RI&E moet volledig zijn, maar mag
globaal van karakter zijn. Dit houdt in dat bij
het inventariseren van de risico’s er geen
gespecialiseerd onderzoek wordt uitgevoerd.
Als er nadere onderzoeken of metingen
(klimaat, lawaai, schadelijke stoffen) nodig
zijn, wordt in het Plan van Aanpak een
nadere inventarisatie gepland, die binnen
een redelijke termijn moet worden
uitgevoerd.
Er is geen vaste termijn van hoe lang een
RI&E geldig is, de RI&E moet actueel zijn.
Bij verhuizing of grote uitbreiding van een
bedrijf zal de RI&E in elk geval vernieuwd
moeten worden.

Gewijzigde Arbowet

Wenst u meer informatie? Neem dan contact
met ons op!

Sinds 01-07-2017 is de Arbowet gewijzigd.
Werkgevers moeten beschikken over
basiscontract met een arbodienst of
bedrijfsarts. De inspectie kan direct
boete opleggen aan de werkgever die
over een basiscontract beschikt.

een
een
een
niet

Wij hebben alle werkgevers onlangs een
nieuw contract toegezonden per mail. Mocht
u het nieuwe contract nog niet getekend
retour hebben gezonden, wilt u dat dan
alsnog met spoed doen? Dan kunnen wij en
de bedrijfsarts de overeenkomst tekenen en
u het door alle partijen getekende contract
toezenden.
Per 01-05-2018 willen we de nieuwe
contracten voor u gerealiseerd hebben.

Jaarlijkse update /
naverrekening
Compucase
Wij hebben alle werkgevers op 07-03-2018
per mail verzocht het werknemersbestand te
controleren / updaten. Wij hebben nog niet
van alle werkgevers het werknemersbestand
retour ontvangen, terwijl de deadline voor
het aanleveren (22-03-2018) al verstreken
is.
Mocht u het werknemersbestand nog niet
retour hebben gezonden, wilt u dat dan
alsnog met spoed doen?

Afwijkende
openingstijden
Ons kantoor is gesloten op:
30 maart (GOEDE VRIJDAG) - gesloten
2 april (TWEEDE PAASDAG) - gesloten
27 april (KONINGSDAG)
- gesloten
10 + 11 mei (HEMELVAART) - gesloten
21 mei (PINKSTEREN)
- gesloten
De overige dagen zijn wij weer bereikbaar
van 09:00 uur - 12:30 uur en 13:00 uur 17:00 uur.
Wij wensen u voor nu hele fijne Paasdagen
toe!

www.nieuwe-dag-arbodienst.nl

Heeft u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? We horen het graag!

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • 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 info@nieuwe-dag-arbodienst.nl toe aan uw adresboek.

