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Wedstrijd Beste RIE-dee
In juni lanceerde het Steunpunt RI&E-instrumenten de wedstrijd rond het beste RIE-dee
waarin wij opzoek gaan naar effectieve, creatieve en aansprekende manieren om de
RI&E zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen bij het MKB en daadwerkelijk uit
te voeren door MKB ondernemers te stimuleren.
Bedenk hoe jouw organisatie kan bijdragen
aan een veilige en gezonde werkomgeving in bedrijven en
win geld voor de uitvoering
Inmiddels is de inschrijftermijn voor de wedstrijd gesloten. Bijna 50 partijen hebben zich
ingeschreven. Zij hebben tot 5 september de tijd om hun idee uit te werken en in te
dienen om zo kans te maken op één van de 5 geldprijzen. Wij wensen iedereen veel
succes en plezier bij het uitwerken van de ideeën. Bent u ook benieuwd? De winnaar
wordt tijdens het vakevent Veilig werkt beter (4-6 november) bekend gemaakt.

RI&E communicatie materialen Film en Flyer
Het Steunpunt RI&E instrumenten heeft in de laatste jaren veel
materialen ontwikkeld waarmee u de ondernemers in de
branche over de RI&E kunt vertellen.
In de vorige nieuwsbrief vertelden we u al over onze film ‘Een
introductie op de RI&E’, waarmee wij ondernemers willen
meegeven dat de RI&E (even) gebeuren moet, niet al te
moeilijk is en wél wat oplevert. De film blijkt een groot succes
te zijn. Online is de film al meer dan 3500 keer bekeken en
verschillende partijen hebben de film op de eigen website
gezet. En ook op internationaal niveau is er belangstelling.
Ondanks dat het filmpje (nog) niet vertaald is.
Heeft u de ondernemers in uw branche het filmpje al laten
zien? Misschien dat het net het laatste stapje kan zijn om ook
aan de RI&E te beginnen. U kunt de film delen via uw website,
of laten zien tijdens bijeenkomsten De film is te zien via de
homepage van rie.nl of hier te downloaden voor offline gebruik.
Naast de film hebben wij ook een nieuwe flyer “Wat iedereen

over de RI&E moet weten”. Wanneer is een RI&E eigenlijk verplicht? En wanneer moet
deze getoetst worden? Deze flyer zet kort een aantal zaken op een rijtje voor iedereen
die zich afvraagt. Hoe zit het ook alweer met deze wettelijke verplichtingen?
Een overzicht van alle door het Steunpunt ontwikkelde materialen vindt u hier. Schroom
niet om deze te gebruiken en te verspreiden. We hebben ze voor u ontwikkeld.

Psychosociale Arbeidsomstandigheden en de RI&E
Wist u dat:




Ruim 40 procent van de werknemers het werk mentaal belastend vindt?
Een kwart van de werknemers aangeeft altijd onder hoge tijdsdruk te moeten
werken?
40 procent van de werknemers behoefte heeft aan extra maatregelen om
werkstress te voorkomen?

(bron: Monitorarbeid.nl)
Op 13 mei lanceerde minister Asscher daarom de campagne ‘Herken de druppel, Check
je Werkstress’. Deze campagne is bedoeld om werkgevers en werknemers te wijzen op
de risico’s van teveel werkstress en moet ervoor zorgen dat het onderwerp
bespreekbaar wordt op de werkvloer. Inspectie SZW gaat tevens extra controleren op
gezonde werktijden, werkdruk en agressie op de werkvloer.
Ook in een RI&E (instrument) moet daarom aandacht zijn voor psychosociale
arbeidsomstandigheden (PSA), zoals werkdruk, agressie/geweld/intimidatie, pesten,
discriminatie en seksuele intimidatie. De algemene MKB-RI&E geeft u hier een voorbeeld
van. Op de website www.arbocataloguspsa.nl vind u passende oplossingen voor PSA in
uw branche. Zo hoeft u het wiel niet opnieuw uit te vinden.

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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