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VERENIGINGSNIEUWS

Het 1e RSI-Magazine van 2016 is net voor Pasen op de mat
gevallen, en in april wordt alweer hard gewerkt aan de artikelen voor
nummer 2 dat in juni verschijnt. Vanaf dit nummer krijgen onze RSI-
coaches een vaste rubriek waarin ze tips geven naar aanleiding van
de vragen die ze krijgen. En we hebben een reportage vanaf het
tropische Curaçao!
 
Financieel gaat het goed met de vereniging doordat het bestuur
kritisch kijkt naar kosten en tegelijkertijd actief adverteerders werft
voor extra inkomsten. Daarmee wordt het mogelijk om in het najaar
een tweede middag te organiseren waarop leden elkaar kunnen
ontmoeten en lezingen of workshops kunnen volgen.
 
En dan kinderen: als vereniging maken we ons zorgen dat kinderen
van nu te weinig bewegen en te veel met schermen bezig zijn.
Kreten als tabletnek en whatsapp-duim zoemen al rond. We
onderzoeken samenwerking met “Zit met Pit”, initiatief van een
aantal fysiotherapeuten om schoolgaande kinderen in een aantal
lessen meer te leren over verantwoord schermgebruik en goed
bewegen.
 

 

 

 
 

 GOEDKEURING VN-VERDRAG HEUGELIJK VOOR
IEDEREEN

De Eerste Kamer heeft afgelopen dinsdag unaniem ingestemd met
de ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen
met een handicap. Het verdrag regelt dat iedereen, met of zonder
een beperking, volwaardig moet kunnen deelnemen aan de
samenleving.
 
Van Rijn: “Volwaardig meedoen door iedereen begint met
volwaardige toegang voor iedereen. Hoe nodig dat is, bleek
bijvoorbeeld vandaag. Veel mensen met een beperking die het
debat wilden volgen, konden alleen na veel improvisatie in de
Eerste Kamer aanwezig zijn."
 
 

 

 

http://www.rsi-vereniging.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=48&key=ca564087ec7a89c1f2f710eaf616134f&subid=1618-LlQ9KsSj3Ntkf8&tmpl=component&acm=1618_48
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ONLINE WORKSHOP OVER SPANNING

Wil je het verschil weten tussen spanning en overspanning? Of hoe
externe factoren - zoals hoge werkdruk - kunnen leiden tot interne
overbelasting, ook al vind je het werk leuk? Op deze en andere
vragen krijg je antwoord als je meedoet aan de gratis online
workshop (webinar) Over Spanning. Je kunt de workshop thuis of op
een andere plek volgen via pc, laptop, tablet of smartphone. Het
webinar vindt plaats op donderdag 21 april 2016 om 19:00 uur. Meer
informatie over deze workshop vind je op onze website.

 

 
 

 

OPROEP ONLINE ONDERZOEK WERK &
GEZONDHEID VOOR RSI´ERS

De Universiteit van Leiden doet onderzoek naar werknemers met
een gezondheidsbeperking. Hoe gaat gezondheid samen met werk?
Waar moet ondersteuning zich op richten om het werk voor
werknemers te verbeteren? Djina Boshuizen (BSc) en dr. Edwin
Boezeman van de Universiteit Leiden (afd. Arbeids- en
Gezondheidspsychologie) doen dit onderzoek ook onder RSI´ers.
Wil je meedoen? Je kunt zelfs een boekenbon winnen! Op onze
website vind je meer informatie.

 

 

 
 

 

GEZOCHT: ERVARING MET RSI-KLACHTEN BIJ
TIJDELIJKE WERKGEVER

We zijn op zoek naar mensen die ervaring hebben met het al of niet
aanpassen van hun werkplek bij een tijdelijke werkgever. Werkte je
als zzp´er, of via een uitzendbureau tijdelijk bij een werkgever en
kreeg je daar RSI-klachten? Of heb je voor je werkgever waar je in
vaste dienst was een klus bij een ander bedrijf gedaan en daardoor
RSI-klachten gekregen?
 
Je werkgever is verantwoordelijk voor je werkplek. Je werkgever
moet ervoor zorgen dat jij geen schade ondervindt door het werk dat
je doet. Durf jij met je RSI-klachten naar je tijdelijke werkgever te
gaan, of houd je liever je mond uit angst je (tijdelijke) baan te
verliezen? Weet je bij wie de verantwoordelijkheid voor de werkplek
ligt in deze situatie: bij de eigen werkgever, bij de tijdelijke
werkgever, of bij jouzelf? We schrijven hierover in het volgende
magazine.
 
Heb je ervaring met RSI-klachten bij een tijdelijke werkgever en wil
je die ervaring met ons delen? Laat het ons weten en schrijf naar
mediaredactie@rsi-vereniging.nl.
 

 

 

    
  

 

 
TIP VAN DE WEBREDACTIE: SNELTOETSEN (6)

In deze zesde aflevering geven we weer een aantal
toetscombinaties voor de opmaak van tekst en een speciaal teken.
Vergeet niet het gebruikelijke voorwerp dat je aan de sneltoetsen
moet herinneren klaar te leggen.
 
Dit zijn ze: afbreekstreepje Ctrl + - (Word en OpenOffice), vast
afbreekstreepje Ctrl + Shift + - (Word), harde spatie Ctrl + Shift +

http://www.rsi-vereniging.nl/rsi-vereniging/partners-en-initiatieven/566-online-workshop-over-spanning.html?acm=1618_48
http://www.rsi-vereniging.nl/leven-met-rsi/studie-en-werk/565-onderzoek-werk-gezondheid.html?acm=1618_48
mailto:mediaredactie@rsi-vereniging.nl.


Euroteken

afbreekstreepje Ctrl + Shift + - (Word), harde spatie Ctrl + Shift +
spatie (Word). Als laatste het €uroteken Ctrl + Alt + E (Word en
OpenOffice), of Option + 2 (Apple).
 
In Word kun je zelf toetscombinaties toewijzen aan tekens die je
vaak gebruikt en je kunt dat altijd wijzigen. Let wel op dat je
daarmee niet andere vaak gebruikte tekens vervangt.
 
In OpenOffice kun je in elk tekst invoerveld (zoals Zoeken en
Vervangen) het dialoogvenster voor speciale tekens oproepen met
Ctrl + Shift + S. Je kunt in OpenOffice niet zelf toetscombinaties
toewijzen of veranderen.
 
De sneltoetsen uit de vorige afleveringen staan op onze website.
Succes!
 
Tot de volgende nieuwsbrief met nieuwe sneltoetsen om te leren
gebruiken.
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