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Terr Informattie:
Gee
estelijke G
Gezondheiid en Werk
k
Op 3 en 4 ma
aart was in Berlijn de
e conferenttie van hett EU Pact ffor
Mental Health
h. Dit was de laatste
e conferenttie in een sserie van vvijf die
zijn
n ontworpe
en om de bewustwor
b
rding en po
olitieke acttie te vergroten
voo
or geestelijjke gezond
dheidsbevo
ordering. D
De conferen
ntie in Berlijn hield
zich bezig me
et de werkkplek.
Hoe
ewel de co
onferentie gericht wa
as op de on
ntwikkeling
g van beleiid,
waren er opvvallend vee
el voorbeellden van go
oede prakttijken. Mee
er dan 20
werkplekken presentee
erden hun a
activiteiten
n en tezam
men geven ze een
goe
ed beeld va
an wat gee
estelijke ge
ezondheidssbevordering in de praktijk
is. Daarnaast zijn er uittgebreide a
achtergron
nd studies van
v geeste
elijke
gezzondheidbe
evordering
g op het we
erk versche
enen.
De komende tijd zullen wij daar zzeker meerr van gebru
uiken in on
ns werk
en onze inforrmatie in deze
d
nieuw
wsbrief.
Voo
or meer infformatie ga
g naar: we
ebsite men
ntal health at work

Laa
atste kans:
Masterclass G
Gezondheiidsmanage
ement
Op 13 april sttart de eerrste bijeen
nkomst van
n de nieuwe
e cyclus
bed
drijfsbezoe
eken van de Mastercllass Gezondheidsman
nagement. De
laa
atste van dit jaar.
De masterclass deelene
emers zijn dit jaar te
e gast bij vooraanstaa
ande
ond
dernemingen. De bed
drijven zijn
n niet allee
en Model B
Bedrijven vvoor
gezzondheidsb
beleid. Ze sstaan ook open voor nieuwe on
ntwikkelinggen, zijn
inn
novatief, niiet afwach
htend en zijn bereid o
open te sta
aan voor de
krittische blikken van de
e mastercla
ass deelnemers.
Erkkende, geaccrediteerrde opleiding gezondheidsmana
agement:


AbSg (35),

15% korting: B
BoaBorea




Leden, Blik op W
Werk leden
n
NIP A&
&G (37,5),
leden
BA&O (5)

NIP

Terr Informattie:
Nie
euwe Hooggleraar Ge
ezondheid en Maatsc
chappij
Maria Koelen, al jaren é
één van de
e belangrijkste weten
nschapperss op het
bre
ede terrein
n van gezon
ndheidsbevvordering h
heeft haar leerstoel a
aanvaard
me
et een inau
ugurele red
de onder de
e titel "new
w kid on th
he block". Z
Zij pleit
daa
arin onder meer voorr verder on
nderzoek n
naar omgevvingsvariab
blen.
Datt de omgevving van be
elang is voor gezondh
heidsbevorrdering weten we
bij de toepasssingen op de werkple
ek. Hoe da
at precies w
werkt onde
erzoeken
we samen me
et Maria Ko
oelen en ha
aar vakgro
oep en in he
et bijzonder met
Len
nneke Vaan
ndrager.
Mee
er informa
atie over he
et minisym
mposium te
er gelegenh
heid van de
e
ina
auguratie vindt
v
u hierr
Ter informatie:
i
hand
dreiking voor duurzaam inzetbaaarheidsonderzoeek
Het V
Verbond van Verzzekeraars en Boabborea hebben de compacte
c
handreiiking ‘Niemand B
Buitenspel’ opgestteld. De
handdreiking biedt een houvast voor het bevorderen van het
h gebruik van duuurzaam inzetbaaarheidsonderzoek bij
werkkenden. Handreikking
Lees ook het verslag vvan de meeting ovver duurzame inzeetbaarheid van ZoonMw, RIVM CG
GL en NEN: ZonM
Mw verslag

BaartR
Raaijmake
ers onderste
eunt (landelijke) orgganisaties e
en initiatie
even in binnen– en
buitenland op he
et gebied van
v werk en
n gezondhe
eid. In de vorm van advies, kw
walitatief
on
nderzoek e
en projectm
manageme
ent. Daarna
aast organiiseert zij m
masterclassses,
netwerrkbijeenko
omsten en congressen
c
n. U ontvan
ngt deze e-mail nieuw
wsbrief alss relatie.
V
Vriendelijk
ke groet, Paul Baart e
en Tamara Raaijmake
ers
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