Sipke Gelling

23-07-16w29 10:05

Wat kiest u: A of B?

Veranderingen in de wet
In 2016 wordt de Arbowet aangepast. Het zijn geen
onbelangrijke zaken die dan anders geregeld zullen worden.
Het gaat om een betere borging van de positie van de
preventiemedewerker/veiligheidskundige (OVK/MVK/HVK) in
het bedrijf. Daarnaast wordt ook de positie van de bedrijfsarts
versterkt. De bedrijfsarts moet daardoor o.a. méér aan
preventie-taken kunnen doen. Het zijn veranderingen die elke
organisatie raken.
Veranderingen voor u en uw organisatie
Er zullen in 2016 andere afspraken gemaakt moeten worden met
arbodiensten en bedrijfsartsen. Diverse partijen in uw organisatie zullen
hierover alvast moeten gaan nadenken en vervolgens gaan handelen. Te
denken valt aan arbo- en veiligheidsdeskundigen, maar ook aan
personen van de afdeling HRM en de OR.
De vraag is: hoe gaat u zich voorbereiden op deze veranderingen?

A
Laat u de dingen op u afkomen?
Ziet u dan wel wat er gebeurt? Als
dit uw keuze is, dan hoeft u deze
nieuwsbrief niet verder meer te
lezen. U kunt hem verwijderen uit
uw e-mail box en hem vergeten.
Echt, de rest van deze brief is niet
voor u.

Gelling
Opleidingen en boeken op het
gebied van onderwijs, veiligheid
en risico, Arbo, digitale media en
veranderingsmanagement

Adres
Postadres
Gelling Publishing en Training
Postbus 249
2910 AE Nieuwerkerk aan den
IJssel
Bezoekadres
Prins Alexanderlaan 1a
2912 AJ Nieuwerkerk aan den
IJssel
tel kantoor 0180-319298
tel mobiel 06-51314903
fax 0180-320069
email info@gelling.nl

Agenda
8 oktober 2015
Start opleiding Operationeel
Veiligheidskundige, Bunnik
15 oktober 2015
Safety College ArboWets
wijzigingen 'Het zal mijn tijd wel
duren', Zonheuvel, Doorn

5 november 2015
Start opleiding Operationeel
Veiligheidskundige, Zwolle
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B

15 maart 2016

U bent niet gestopt met lezen.
Dat is mooi, want er is nog een
keuze. U kunt er ook voor
kiezen om u goed voor te
bereiden op de wijzigingen,
zodat u zicht heeft op wat er
komen gaat en u daarop kunt
anticiperen.

Start leergang Wetgeving en
Aansprakelijkheid

Social media

B-Kiezers
Speciaal voor alle mensen die ervoor kiezen om tijdig op de hoogte zijn van
de komende veranderingen organiseert Gelling Veiligheid op 15 oktober a.s.
een Safety College. Veiligheidsspecialisten mr. Jan Harmen Kwantes (TNO
Innovation for Life, kerndocent HVK opleidingen, en hoofddocent Leergang
Wetgeving en Aansprakelijkheid) en drs. Ton van Oostrum (vh sr
beleidsmedewerker Ministerie SZW, en betrokken bij vijf
Arbowetswijzigingen, de Arbobalans en Arboportaal) vertellen u alles over de
komende veranderingen en de gevolgen voor u en uw organisatie. Het
programma vindt u onderaan deze nieuwsbrief.
Gelling Veiligheid hoopt....
.... veel B-kiezers te ontmoeten op 15 oktober. En misschien ook sommige Akiezers. Want, net als de Arbowet, is het nooit te laat om te veranderen en
een andere koers te kiezen…..
ps:
Meer lezen over het Safety College Arbowetswijziging Het zal mijn tijd wel
duren'
Aanmelden voor het Safety College op 15 oktober
Aanmelden voor de nieuwsbrief van Gelling Veiligheid
Programma
14.30 - 14.45
Welkom en korte schets van het programma
14.45 - 15.15
Huidige Arbowet m.b.t. preventiemedewerker/OVK/MVK/HVK,
maatwerkregeling, vangnetregeling, bedrijfshulpverlening
15.15 - 16.00
Aanleiding tot de wetswijziging, o.a. positie bedrijfsarts, SER-advies
arbeidsgerelateerde zorg, tijdlijn van de beoogde wetswijziging
16.00 - 16.15
Pauze
16.15 - 17.00
De beoogde wijzigingen t.a.v. de veiligheidsfunctionarissen
17.00 - 17.45
De veranderende positie van de bedrijfsarts
17.45 - 18.45
Eten
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18.45 - 20.00
De contractering van de arbodienstverleners
20.00 - 20.10
Korte pauze
20.10 - 20.35
In vier groepen uit elkaar. Vragen: Wat zie je als het grootste verbeterpunt
van de beoogde wijzigingen? Wat zie je als de grootste knelpunt van de
beoogde wijzigingen?
20.35 - 21.05
Wat betekenen de beoogde wijzigingen concreet? Tijdlijn,
contractvernieuwing, subsidiemogelijkheden, handhaving I-SZW
21.25 21.30
Evaluatie en afsluiting

Iedere keer automatisch de nieuwsbrief van Gelling
Veiligheid ontvangen? Dat kan!
Aanmelden voor de nieuwsbrief van Gelling Veiligheid

Klik hier indien u zicht wilt afmelden voor deze nieuwsbrief
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