BUSINESS FLITSEN

SOCIALE PARTNERS VRAGEN
OM STRENGE WETTELIJKE
GRENS DIESELMOTOREMISSIE
Werkgevers en werknemers hebben het kabinet in een
brief gevraagd om een strenge wettelijke norm voor
Dieselmotoremissie (DME). DME bevat kankerverwekkende stoffen. De sociale partners willen de gezondheidsschade die hierdoor ontstaat terugdringen met een nieuwe
realistische en tegelijk ambitieuze norm. De Europese Unie
heeft onlangs een grenswaarde voor DME vastgesteld op
50 microgram per kubieke meter. Wetenschappers en vakbonden concludeerden dat deze waarde veel te hoog was
en weinig betekende om werknemers te beschermen. “We
hebben gezocht naar een norm die werkbaar is voor ondernemers en de gezondheid van mensen zoveel mogelijk
ten goede komt”, zegt Guusje Dolsma, plaatsvervangend
directeur Sociale Zaken van MKB-Nederland en VNONCW. “Samen stellen we nu deze ambitieuze norm voor
waarmee we in Europa voorop lopen en waar iedereen
de komende jaren mee vooruit kan. De nieuwe norm sluit
aan bij de arbopraktijk die we al kennen.” Werkgevers en
werknemers pleiten nu voor een norm die vijf keer zo laag
is als in Europa: 10 microgram per kuub. Dat leidt volgens
werkgevers en werknemersorganisaties tot gezondere
werkplekken voor honderdduizenden mensen, minder
zieken en minder mensen die sterven door blootstelling
aan dieselrook. FNV-vicevoorzitter Kitty Jong: “Onze
economie staat voor een enorme uitdaging, waarin fossiele
brandstof uiteindelijk zal verdwijnen. Dat is goed voor
het milieu en goed voor de gezondheid van werknemers.
Met deze norm geven we in Europa de gewenste richting
aan. We gaan ervan uit dat staatssecretaris Van Ark deze
grenswaarde snel opneemt in de wet.” De Inspectie SZW
heeft toegezegd streng op de nieuwe ambitieuze norm te
gaan handhaven. Na vier jaar wordt gekeken of de norm
mogelijk verder omlaag kan richting een eerder advies van
de Gezondheidsraad van 1 microgram. Op veel plekken in
de buitenlucht wordt deze norm nu overschreden. Bron:
MKB-Nederland.

VAN BENTHEM & KEULEN
BESTE JURIDISCHE
DIENSTVERLENER
MT1000
Het Utrechtse Van Benthem & Keulen is de
beste juridische dienstverlener volgens MT1000
2019. MT1000 is het grootste onderzoek
naar de kwaliteit en populariteit van zakelijke
dienstverleners. Respondenten zijn beslissers
met inkoopbevoegdheid die de afgelopen drie
jaar zaken hebben gedaan met de bedrijven die
ze beoordelen. Deze beslissers geven hun mening
over klantgerichtheid, productleiderschap,
excellente uitvoering en de Net Promoter Score
(NPS). Net als bij de vorige MT1000 had Van
Benthem & Keulen de hoogste NPS. Directeur
Johan Koggink: “Dagelijks zijn wij met ruim
160 medewerkers bezig om onze cliënten de
topkwaliteit en service te bieden die zij van ons
mogen verwachten. Deze prijs zien wij dan ook
als een mooie erkenning van onze cliënten. Het
motiveert ons extra om in dialoog met de markt
onze dienstverlening verder te innoveren.”

SAMENWERKING MKBNEDERLAND EN VAN
SPAENDONCK
MKB-Nederland en Van Spaendonck gaan de
komende jaren samenwerken om mkbondernemers te informeren over alle mogelijke
vraagstukken die op hen afkomen. Concreet
doen ze dat via MKB Servicedesk.nl dat onlangs
door van Spaendonck werd overgenomen en nu
wordt vernieuwd en verder uitgebouwd. Dankzij
de kennis en het netwerk van MKB-Nederland en
Van Spaendonck krijgt MKBServicedesk.nl
meer mogelijkheden om mkb-ondernemers
voor te lichten over alle facetten van het ondernemerschap. Leendert-Jan Visser, directeur van
MKB-Nederland: “Mkb-ondernemers hebben
geen stafafdelingen en doen vaak alles zelf: of het
nu om personeelszaken, verduurzaming, digitalisering of marketing gaat. Ze zijn druk met de
waan van de dag, maar lopen op al die terreinen
soms tegen vragen, problemen en uitdagingen
aan. Daar willen wij ze bij ondersteunen.” Jeroen
de Heer, directievoorzitter Van Spaendonck vult
aan; “Met de kennis en data die MKB-Nederland
en Van Spaendonck bundelen, zijn we in staat om
alle relevante ondernemersinformatie op één plek
samen te brengen.” Van Spaendonck faciliteert
sinds 1919 de samenwerking tussen mensen en
bedrijven in het mkb, door slimme oplossingen te
bieden op het gebied van werk en samenwerken.
Meer informatie: www.mkbservicedesk.nl
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