Nieuwsbrief juni 2017

Terugblik week van de RI&E
2017
Van 12 tot 16 juni vond alweer de derde
week van de RI&E plaats met als thema
“de RI&E als onderdeel van zakelijk
succes”. Met zo’n 100 supporters en
meer dan 70 activiteiten was de Week
van de RI&E een groot succes.
Op maandag 12 juni opende de week
vanaf het congres “Preventiemedewerker met Impact” in Ede, waar veel
aandacht was voor de RI&E. Vanaf dat
moment werden er in het hele land
activiteiten georganiseerd om de RI&E
onder de aandacht te brengen. En ook
buiten de activiteiten om, bijvoorbeeld
via sociale media, gonsde het van de
aandacht voor de week van de RI&E.
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Wij willen alle supporters heel hartelijk danken voor
hun inzet.
Ook geïnspireerd geraakt tijdens de week van de
RI&E? Het boekje 'aan de slag' helpt u, of de
ondernemers in uw branche, op weg bij het maken van
uw RI&E. Of gebruik ons filmpje voor een snelle
introductie.

Bericht voor branches
Nieuw: gebruik checklist bij aanvraag Steunpunt erkenning voor een branche RI&Einstrument.
Om uw instrument te laten erkennen voor toetsingsvrijstelling moet een arbodienst of kerndeskundige de Branche RI&E goedkeuren. Vaak is niet goed duidelijk waarop de deskundige precies
moet letten. Als handvat voor de deskundige heeft het Steunpunt RI&E daarom een checklist
ontwikkeld, die nu ook onderdeel is van de aanmeldprocedure voor de Steunpunt erkenning.
Download checklist.

Kosten-baten overzicht van de RI&E
Bij ondernemers en management bestaat vaak
het gevoel dat het uitvoeren van het plan van
aanpak en het organiseren van een veilige en
gezonde werkplek hoge kosten met zich
meebrengt, maar verder weinig oplevert. Met
het onlangs door het Steunpunt RI&E
gepubliceerde overzicht van de kosten en baten
van een RI&E willen wij meer inzicht geven in de
kosten én de baten van het maken van een RI&E.
Lees verder >>>>

Resultaten onderzoek Arbo in bedrijf
2016
Kort geleden publiceerde de Inspectie SZW ‘Arbo
in Bedrijf 2016’, een onderzoek naar de naleving
van arboverplichtingen, blootstelling aan
arbeidsrisico’s en genomen maatregelen in 2016.
Uiteraard staat daar ook veel in over de RI&E. Wij
zetten de belangrijkste feiten voor u op een rijtje.
Lees verder >>>>>

Arbowetswijziging 1 juli 2017
Al eerder (zie hier en hier) berichtten wij over de
voorgenomen wijzigingen van de Arbowet.
De ingangsdatum van deze wetswijziging is op 1 juli
aanstaande.
Om ondernemers te helpen bij het implementeren
van de wetswijzigingen introduceert Arboportaal de
digitale toolkit ‘Nieuwe Arbowet’. In de toolkit staan
handige factsheets, animaties en downloadbare
bestanden zoals posters en de rubriek ‘Vragen en
Antwoorden’ over de veranderingen in de

Arbowet. De toolkit bevat ook een korte
animatie ‘Nieuwe Arbowet’, waarin de
belangrijkste wijzigingen in de wet worden
aangestipt. Dit alles is te vinden op de
website van Arboportaal.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van het Steunpunt RI&E-instrumenten. Vragen en suggesties horen wij
graag. Neem contact op via info@rie.nl. Leest u deze nieuwsbrief via een collega of ander contact en wilt
u deze ook graag zelf ontvangen? Meldt u dan hier aan.
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