Hoe je wereld verandert na een
arbeidsongeval
Themabijeenkomst
26 maart 2020, 15 – 17 uur,
Buurthuis Wijk aan Duin,
Wilgenhoflaan 2c,
1944 td Beverwijk.
Slachtoffers van arbeidsongevallen krijgen naast de lichamelijke en
geestelijke gevolgen van het ongeval tevens te maken met allerlei
onvoorziene kosten en inkomensachteruitgang.
Een gezamenlijke ervaring van bijna alle slachtoffers maar ook van hun eventuele
nabestaanden is dat de regelingen waarop zij in redelijkheid op zouden moeten kunnen
terugvallen op de een of andere manier afgeschermd worden door allerlei
“poortwachters”. Poortwachters die er belang bij lijken te hebben dat het
slachtoffer of zijn/haar nabestaanden geen rechten kan ontlenen aan de daarvoor
bestaande regelingen.
Genezing en herstel zou het belangrijkste item is voor het slachtoffer moeten zijn.
En bij overlijden de verwerking van het verlies van de dierbare.
De praktijk laat helaas een ander beeld zien, zoals een inwoner van Beverwijk heeft
ervaren.
Mede naar aanleiding van zijn verhaal en onderzoek naar de huidige stand van zaken
in Nederland, heeft Stichting Arbeidsongevallen en Stichting Welzijn Beverwijk
besloten een themabijeenkomst te organiseren.
Tijdens de bijeenkomst zal dhr. Wim Eshuis (Bureau de Burcht en onderzoeker van de
Universiteit van Amsterdam) de problematiek in kaart brengen. Ook van uit de kant
van de letselschade advocatuur (Johan Oosting van Schut-Oosting Letselschade, de
verzekeraars, een arbeidsslachtoffer en de Arbeidsinspectie (mvr. Irma Beentjes,
Inspecteur SZW) zal een inhoudelijke bijdrage worden geleverd.
De bijeenkomst is bedoeld voor slachtoffers van een arbeidsongeval,
letselschadejuristen, verzekeraars, hulpverleningsorganisaties vakbonden en leden
van de Ondernemingsraden, kortom voor iedereen die te maken krijgt of kan krijgen
met een slachtoffer van een arbeidsongeval.
Naast de inleidingen gaan we vooral met elkaar in gesprek om een bijdrage te leveren
aan verbetering van de hulpverlening.
De toegang in gratis.

aanmelden voor bijeenkomst 26 maart 2020
Een mail sturen kan ook: info@stichtingarbeidsongevallen.nl
Op 28 april 2020 wordt Workers Memorial Day voor de 49ste maal internationaal herdacht om de
wereldwijd honderdduizenden slachtoffers van onveilige en ongezonde werksituaties te
herdenken. Zo ook in Nederland, onder andere in Rotterdam om 17.30 uur bij het Edo Flimmen
monument aan het Buizenpark, 3072 WK Rotterdam.

28 april 2020 International Workers Memorial Day 2020
“gedenk de slachtoffers, rouw samen met de nabestaanden en vecht voor de levenden”

