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In deze nieuwsbrief:

Correctie op deelnemersbijdrage
Frequent verzuim
Houd uw Risico Inventarisatie actueel!

Correctie op deelnemersbijdrage
Bij de facturering van het abonnementstarief is er helaas iets misgegaan. Bij
werknemers vanaf 13 uur p/wk is in eerste instantie € 1 per werknemer teveel
gefactureerd. U heeft daarvoor inmiddels een creditfactuur ontvangen. Daarna is de
automatische incasso pas uitgevoerd. Onze excuses voor de verwarring.

Frequent verzuim
Ziekteverzuim is niet alleen een kostenpost, maar ook een verstoring in de
dagelijkse bedrijfsvoering. Medewerkers die frequent verzuimen (vanaf 3x per jaar)
lopen een grotere kans op langdurige uitval. De frequent verzuimer van vandaag is
vaak de lang verzuimer van morgen. Het tegengaan van frequent verzuim begint bij
de registratie van ziekmeldingen. Meldt alle ziekmeldingen, ook van één of een paar
dagen in het systeem.
Remedium kan u ondersteunen bij het bespreekbaar maken en aanpakken van
frequent verzuim. Klik hier voor meer informatie.

Houd uw Risico Inventarisatie actueel!
Elke werkgever met personeel is verplicht om over een actuele Risico Inventarisatie
& Evaluatie (RI&E) te beschikken.
Bij een RI&E inventariseert u aan welke risico’s op het terrein van veiligheid,
gezondheid en welzijn uw werknemers tijdens het werk kunnen worden blootgesteld.
Ook de risico’s die uw klanten lopen tijdens het verblijf in uw winkel worden bij een
RI&E geïnventariseerd.
Bij de RI&E hoort een plan van aanpak waarin u beschrijft welke maatregelen u gaat
nemen om risico’s weg te nemen of te beperken.
Heeft u minder dan 25 werknemers in dienst en maakt u gebruik van de erkende
branche-RI&E van de KNDB of de NSO dan mag toetsing door de arbodienst
achterwege blijven.
De branche-RI&E van KNDB resp. NSO is eenvoudig van opzet en daarom kunt u
deze meestal zonder deskundige ondersteuning zelf opstellen. Zo bespaart u
onnodige kosten.
Het is verstandig om bij elke ingrijpende wijziging, waaronder bijvoorbeeld een
verhuizing of een volkomen andere inrichting van de winkel of uw magazijn de RI&E
weer even opnieuw tegen het licht te houden.
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