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Arbeidsveilig

Veilig rijden

Don’t panic

Zodra er sprake is van (drei-
gend) langdurig verzuim is elke 
werkgever verplicht om een 
casemanager aan te wijzen. 
Deze begeleidt en bewaakt het 
proces richting een goede re-in-
tegratie en voorkomt onnodig 
hoge kosten en sancties. Deze 
niet-hiërarchische positie vraagt 
om specifieke kennis en vaardig-
heden, en vereist een grote mate 
van creativiteit en resultaatge-
richt handelen. Dit boek is een 

wegwijzer voor doeltreffende begeleiding bij langdurig verzuim 
en re-integratie, met praktische checklists en stappenplannen 
voor casemanagers en organisaties.
Casemanagement bij verzuim en re-integratie, Wies Weijts en Cor van 
Duinhoven, uitgeverij Thema, ISBN 9789462723467

Op zoek naar informatie over een veilig gebruik van voertuigen 
tijdens het werk? VeSafe is een interactieve, gratis en gebruiks-
vriendelijke e-gids over veilig rijden, vervoer op de werkplek en 
werken op of langs de weg. De gids is opgesteld door EU-OSHA 
in samenwerking met de Europese Commissie. Hij bevat een 
groot aantal voorbeelden van goede praktijken, ingedeeld naar 
voertuig en risico, en een overzicht van de relevante regelgeving.
VeSafe-gids, EU-OSHA, eguides.osha.europa.eu/vehicle-safety/

Paniek. Eén op de vier mensen 
krijgt er ooit mee te maken. Men-
sen die dit ervaren, zoeken allerlei 
oplossingen maar doen dat niet 
altijd op de juiste plaats. Daardoor 
blijven ze verstoken van de juiste 
hulp, terwijl die wel degelijk be-
staat. Het begint bij een beter be-
grip van het fenomeen paniek. Dit 
boek put uit jarenlange ervaring 
met patiënten en uit onderzoek, en 
ontkracht hardnekkige mythes en 
misverstanden.

Paniek. En hoe het aan te pakken. Koen Schruers & Saskia Broeckx, 
uitgeverij Lannoo Campus, EAN 9789401482462Casemanager

HR met ballen
Als HR-professional is het 
niet altijd makkelijk je punt 
te maken tegenover het ma-
nagement. Omzet en winst 
zijn immers vaak belangrij-
ker dan investeren in me-
dewerkers.  Wat zou er ge-
beuren als HR met een gele 
markeerstift wel bovenaan 
de MT-agenda staat? Als je 
met supersimpele ge-

sprekstechnieken adviezen geeft waar de oogjes van je manage-
ment van gaan glimmen, zodat je weer alle tijd hebt om aan de 
slag te gaan met belangrijke HR- thema’s? In dit boek de negen 
succesformules van HR-expert Bob Zeegers voor HR met ballen.
HR met ballen, Bob Zeegers, Van Duuren Management, 
ISBN 9789089656568

Een praktisch naslagwerk voor ie-
dereen die te maken heeft met vei-
ligheidstaken. Ook voor HSE-pro-
fessionals en mensen die een 
opleiding volgen op het gebied van 
veiligheid. Het boek geeft overzich-
telijk handreikingen voor een veili-
ge en gezonde werkplek. Naast ar-
beidsveiligheid komen ook 
aspecten als arbeidshygiëne, ergo-
nomie en gezondheid aan de orde. 
Samengesteld door experts die de 

teksten jaarlijks actualiseren. 
Praktijkgids Arbeidsveiligheid 2023, Vakmedianet, 
EAN 9789462157880.
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