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Genomineerden RIE-dee
Begin september maakten wij op onze linked in pagina de genomineerden voor
het RIE-dee bekend. Inmiddels hebben alle genomineerden hun RIE-dee voor
de jury gepresenteerd. De jury en Steunpunt RI&E waren zeer te spreken over
de diversiteit aan deelnemers en de creativiteit van de voorstellen. De winnaars
van het RIE-dee zullen op 4 november op het vakevent veilig werkt beter
bekend worden gemaakt. Wilt u de prijsuitreiking bijwonen?
U kunt zich hier nog gratis inschrijven voor het Vakevent. Een compilatie van de presentaties is
binnenkort te vinden op www.rie.nl/rie-dee/nominaties.

Moet je ook een RI&E maken voor tijdelijk personeel?
Een evenementenbureau neemt een valkenier in (tijdelijke) dienst voor de uitvoering van een
vogelshow op het terrein van de Efteling.
De valkenier had tevens als taak om de vogels te verzorgen en de volières schoon te maken.
Na een koude nacht betreedt de valkenier de volière om een uil op te pakken. Daarbij komt de
valkenier echter ongelukkig ten val. Hij houdt er knieletsel aan over. De valkenier dient een
schadeclaim in bij het evenementenbureau.
Het bleek dat de volièrevloer spekglad was, omdat dit voor het schoonmaken van de volière
erg handig is. Ruwe vloeren met vogelpoep zijn niet goed schoon te maken. Waarschijnlijk was
de vloer extra glad als gevolg van vogelpoep en ijs- of watervorming.
Het evenementenbureau probeert de kantonrechter ervan te overtuigen dat het niet
aansprakelijk is voor dit ongeval en dat er geen schadevergoeding betaalt hoeft te worden. De
kantonrechter is het hiermee niet mee eens en zegt onder meer dat het risico van de gladde
vloer voorzienbaar was. Uit de informatie over deze zaak bleek dat het evenementenbureau
ook geen RI&E had laten maken voor het werk van de valkenier. Een oplossing van dit risico
zou kunnen zijn het neerleggen van rubber matten in de volière.
Uiteindelijk moest het evenementenbureau een schadevergoeding betalen aan de valkenier.
Moraal van het verhaal: ook als je als bedrijf (evenementenbedrijf) iemand tijdelijk in dienst
neemt moet je voor deze werkzaamheden een RI&E opstellen, ook al hoort dat werk niet tot de
kern van jouw werk als evenementenbureau.
Uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant van 18 augustus 2014
Bron: www.rechtspraak.nl
ECLI: NL:RBZWB:2014:5966

Werkdruk Wegwijzer

Is er in mijn organisatie sprake van werkdruk en
wat doe ik er aan? Om werkgevers en werknemers
te helpen bij de aanpak van psychosociale
arbeidsbelasting (PSA) is de Werkdruk Wegwijzer
ontwikkeld. Dit instrument helpt werkgevers en
werknemers, van zowel kleine als grote bedrijven,
om samen actie te ondernemen en keuzes te
maken voor een systematische aanpak van
werkdruk.
Aan de hand van vijf stappen leidt de wegwijzer
werkgevers, teamleiders, HR-managers en
werknemers naar een passende aanpak van
werkdruk. Uniek aan de Wegwijzer is dat je niet alleen leest wat je kunt doen om werkdruk
weg te nemen, maar vooral ook hoe je dat doet, wie je daarbij betrekt en hoe het een succes
wordt. De Werkdruk Wegwijzer is vrij te gebruiken en te downloaden vanaf:
www.tno.nl/werkdrukwegwijzer

Schrik je geen ongeluk; weet waar het misgaat!
Jaarlijks krijgen ongeveer 230.000 mensen een ongeluk op het
werk. Dat zijn ruim 600 slachtoffers per dag. Een derde van de
mensen kan door het ongeluk (tijdelijk) niet meer werken.
Het RIVM heeft een database – de Storybuilder – met een schat
aan informatie over ernstige arbeidsongevallen in Nederland.
Met behulp van de database kunnen werkgevers oorzaken van
veelvoorkomende ernstige ongelukken achterhalen en ze
gebruiken om maatregelen te treffen die ook echt werken. Voor
meer informatie zie: www.rivm.nl/storybuilder

LinkedIn en Twitter
Volgt u het Steunpunt al op twitter? Via @steunpuntrie houden wij u op de hoogte van actuele zaken rond de
RI&E. Sinds kort zijn wij ook op LinkedIn te vinden. U vindt ons hier
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