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PROGRAMMA
NRK-Voorlichtingsbijeenkomst over Gevaarlijke Stoffen, Arbo en Energie
Waar

: Postillion Hotel, Baan van Fectio 1, 3981 HZ Bunnik

Wanneer
Aanvang

: Donderdag 6 juni 2019
: 12.00 uur ontvangst met lunch; 13.00 uur opening

13.10 uur – 13.40 uur
Informatieplicht energiebesparing
Stef Strik, Ministerie EZK
Op 1 juli gaat de Informatieplicht Energiebesparing in. Op dat moment moeten
bedrijven hebben gerapporteerd wat zij aan energiebesparing doen. De overheid heeft
op 19 maart het eLoket Informatieplicht energiebesparing geopend. In een RVOnieuwsbrief, persberichten en social media worden bedrijven geïnformeerd.
13.40 uur – 14.00 uur
E-comply ondersteunt & adviseert bedrijven Martin van Dord, NRK
Om de leden te ondersteunen komt er een reeks activiteiten onder de naam NRK
E-comply. Bedrijven krijgen individueel advies en kunnen meedoen aan bijeenkomsten
en gezamenlijk projecten. Alle deelnemers aan E-comply krijgen via nieuwsbrieven
regelmatig actuele informatie over wetgeving. E-comply helpt hen om hun ambitieuze
doelstellingen te realiseren op het gebied van energiebesparing en CO2-reductie
14.00 uur – 14.20 uur
Stand van zaken REACH
Dirk van Well, VNCI
U zult geïnformeerd worden over de laatste ontwikkelingen rond (potentiële) ZZS. Ook
wordt aandacht besteed aan hoe in de praktijk met ZZS wordt omgegaan en mogelijke
dilemma’s die daarbij spelen.
14.20 uur – 14.40 uur
Verduurzamen en Innoveren met de NRK Innovatiespin
Erik de Ruijter, NRK
Hoe vertaal je grote mondiale ontwikkelingen naar de
praktijk van RKI-bedrijven? 17 Sustainable Development
Goals (SDG’s) en Europees en Nederlands beleid gericht
op klimaatverandering (Klimaatakkoord van Parijs),
circulaire economie en terugdringen van zwerfafval op
land en in water. Voeg daar de vierde industriële
revolutie Smart Industry met ICT/robotisering/digitalisering aan toe noemen. En mixt dat met
Nederlands beleid om de arbeidsmarktpositie van
personen met afstand tot de arbeidsmarkt te versterken. Het antwoord is de
Innovatiespin.
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14.40 – 15.10 uur: Pauze
15.10 – 15.40 uur
Een Leven Lang Ontwikkelen

Jos Sanders Lector Leren tijdens de
beroepsloopbaan aan de HAN

Dr. Jos Sanders is sinds februari 2018
Lector Leren tijdens de beroepsloopbaan
bij het Kenniscentrum Kwaliteit van Leren
aan de Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen (HAN). Hij werkte daarvoor van
2004 tot 2018 bij TNO en promoveerde in
2016 op onderzoek naar de
verduurzaming van de inzetbaarheid bij
laaggekwalificeerde werk-nemers aan de
Universiteit Maastricht.In die tijd
ontwikkelde hij ook het zogenaamde
‘bollenmodel’ voor duurzame
inzetbaarheid. Jos zal aan de hand van dat model de dynamische match tussen werk
en werknemer toelichten en uitleggen hoe werkgever en werknemer handen en voeten
kunnen geven aan Leven Lang Ontwikkelen.
15.40 – 16.10 uur
De nieuwe rol van de preventiemedewerker
Hans Lutten of Joey Rozendal van
DION
Elk bedrijf moet ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben. Samen met de
bedrijfsarts en andere arbodienstverleners werkt de preventiemedewerker aan gezond
en veilig werken binnen het bedrijf. Tijdens een informatieve interactieve sessie zal de
diversiteit en complexiteit van de preventiemedewerker met zijn/haar
taken uiteengezet worden. Wie gaat deze rol binnen uw organisatie op zich
nemen? Een goede keuze kan hierin goud waard zijn!
16.10 – 16.50 uur
De Arbocatalogus en nieuwe Branche RI&E
Huib Arts, Arboplaats
De Arbocatalogus uit 2011 en de Branche RI&E uit 2012 worden geactualiseerd. In 2017
hebben de NRK-branches en vakverenigingen zich gebogen over de gewenste
aanpassingen. Het gaat om actualisering aan de stand der techniek en door wijziging
van de wet op punten als psychosociale arbeidsbelasting, discriminatie en de rol van
de preventiemedewerker. De voorstellen zijn door de Inspectie SZW nog niet
goedgekeurd. Daarom is besloten voorrang te geven aan de actualisering en herstel
van de erkenning van de Branche RI&E door het steunpunt RI&E.
16.50 uur: Afsluiting en borrel

