Sipke Gelling

22-06-15w26 07:30

Het zal mijn tijd wel duren....
Gelling
Opleidingen en boeken op het
gebied van onderwijs, veiligheid
en risico, Arbo, digitale media en
veranderingsmanagement

Adres

Het zal mijn tijd wel duren….
… is een Nederlandse uitdrukking. Het betekent zoiets als ‘het probleem
gaat pas spelen als ik er niet meer ben”. Het is een insteek die je rust geeft,
zodat je je niet druk hoeft te maken over een toekomst waarin meer
problemen zijn dan je lief is. Een dergelijke houding is prima voor sommige
dingen in het leven, maar als het over veiligheid of de Arbowet gaat dan
houdt Gelling er niet zo van. Neem nu bijvoorbeeld de beoogde wijziging in
de Arbowet.
Oktober 2015 - wijziging arbowet?
In oktober 2015 debatteert de Tweede Kamer over het
arbowetswijzigingsvoorstel ‘Versterking betrokkenheid arbodienstverlening’.
Deze wijziging in de Arbowet is voorgesteld omdat de regering versterking
wil van een goede beroepsuitoefening van de bedrijfsarts en alle overige
arbo-deskundigen. De wetswijziging heeft ook direct gevolgen voor alle
operationeel veiligheidskundigen, MVK-ers en HVK-ers en dus ook voor u.
Daarom vertelt Gelling u hier meer over deze voorgenomen
wijzigingen op 15 oktober 2015 congrescentrum Zonheuvel te
Doorn. Direct aanmelden kan door op deze link te klikken
Vele professionals gingen u voor naar aanleiding van onze nieuwsbrief van
twee weken geleden....
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OVK-opleidingen door het land
MVK opleidingen
Leergang Wetgeving en
Aansprakelijkheid 2016

Social media

Voorgestelde wijzigingen van de Arbowet
Eén van de hoofdpunten van het wijzigingsvoorstel is dat een contract
arbodienstverlening vanaf het jaar 2016 aan speciale eisen moet gaan
voldoen:
De preventiemedewerker/ovk-er wordt mede verkozen door de
ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging
Er komt een intensiever toezicht en sanctionering
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Om het doel van de wetswijziging te bereiken worden de volgende
maatregelen voorgesteld:

1. De werkgever moet een ‘basis-‘ of ‘basis-plus contract’ gaan sluiten
Over de bedrijfsarts worden specifieke afspraken verplicht, bijvoorbeeld
afspraken over een second opinion en bezoek aan werkplekken.
Voor Arbo- en HR-professionals betekent dit dat zij inzicht nodig zullen
hebben over de komende adviserende rol van de bedrijfsarts en de ‘vrije
toegang’ die een werknemer tot hem krijgt. Hoe kan er een balans ontstaan
tussen professioneel werk en praktische haalbaarheid? En wat is het
overgangsrecht voor contracten?
2. De wetswijziging betrekt de medezeggenschap en de arbodienstverlener
meer op elkaar
Na de wetswijziging zullen de persoon en positie van de
preventiemedewerker voortaan ook in Ondernemingsraden of
Personeelsvertegenwoordigingen aan de orde komen. Het gaat in een
organisatie vaak tussen het evenwicht van de uitvoering van het
bedrijfsbeleid en het gezond en veilig werken. Hoe kan een arbo- of HRprofessional het management en de Ondernemingsraden of
personeelsvertegenwoordigingen hierin adviseren zonder beide belangen die
dit evenwicht dienen uit het oog te verliezen?
3. De Inspectie SZW start nu al een meerjarenprogramma arbozorg
Het is hierbij voor een arbo- of hr-professional van belang te weten wat
bedrijven kunnen verwachten van dit meerjarenprogramma en hoe de
naleving van bestaande plichten in de arbo-dienstverlening geregeld gaan
worden.
4. De wetswijzing past in een breder geheel
De voorgestelde wetswijziging heeft ook invloed op de onafhankelijke
bedrijfsgezondheidszorg, de financiële steun van het kabinet voor sociale
partners, een betere positie van flexwerkers (denk aan de Wet Werk en
Zekerheid) en de inschakeling van arbeidsgehandicapten (Participatiewet).
Om wat voor gevolgen gaat het op deze gebieden?

Het zal mijn tijd NIET duren…
Voor iedereen die goed voorbereid wil zijn organiseert Gelling Veiligheid op
15 oktober 2015 voor veiligheids/risicoprofessionals een Actualiteitendag
over de voorgestelde wetswijziging en de gevolgen hiervan. Op deze manier
worden veiligheidsmedewerkers ruim van tevoren ingelicht door specialisten
die precies kunnen overzien wat de voorgestelde wijzigingen in de wet in de
praktijk voor veiligheidheidsprofessionals voor gevolgen zullen hebben.
De inleiders van deze dag zijn:
Mr. Jan Harmen Kwantes (TNO Innovation for life, kerndocent
HVK-opleidingen en de Leergang Wetgeving en Aansprakelijkheid)
Drs. Ton van Oostrum (voorheen Senior beleidsmedewerker bij
het Ministerie SZW en verder direct betrokken bij vijf
Arbowetswijzigingen, Arbobalans, Arboportaal)
Kader, Apply en Copla
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Voor leden van het SVK register is deze dag ook een uitstekende
gelegenheid om kennis op te doen. Vanuit de aangesloten
opleidingsorganisaties zal hier ook ruim aandacht aan worden besteed, SVK
leden kunnen hun voucher inleveren en ontvangen daardoor korting.
ps: Uw aanwezigheid op deze dag geeft u het recht op een instapkorting bij
de Leergang Wetgeving en Aansprakelijkheid, die start op 15 maart 2016….

Iedere keer automatisch de nieuwsbrief van Gelling
Veiligheid ontvangen? Dat kan!
Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief van Gelling Veiligheid

Klik hier indien u zicht wilt afmelden voor deze nieuwsbrief
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