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Wet Huis voor de Klokkenluiders
In ieder bedrijf gaat wel eens iets mis, maar als er sprake is van (vermoedelijke) misstanden
moeten mensen de mogelijkheid hebben om dit te melden. Sinds 1 juli 2016 is daarom de
Wet Huis voor Klokkenluiders in werking getreden. Hoewel het niet verplicht is om hier over
iets in de RI&E op te nemen kan dit wel verstandig zijn.. Lees meer >>>

Onderzoeksraad voor de veiligheid
De Onderzoeksraad voor veiligheid (OVV) bestaat al sinds begin 2005. De OVV heeft tot doel
om ongevallen en de gevolgen daarvan te onderzoeken. De onderzoeksrapporten van de
OVV kunnen dan ook voor ieder bedrijf of iedere brancheorganisatie relevant zijn, om
opnieuw te kijken naar de bestaande veiligheids- en gezondheidsaanpak. Zo kan het
bijvoorbeeld consequenties hebben voor de RI&E, het branche RI&E-instrument, het
arbobeleid en de arbocatalogus. Lees meer >>>

Wat vindt u van de algemene RI&E instrumenten?
Naast de branche RI&E instrumenten staan er op www.rie.nl ook een drietal algemene RI&E
instrumenten::
•
•
•

De algemene MKB RI&E
De kantoren RI&E
De checklist gezondheidsrisico’s (max 40 uur personeel in dienst)

Het Steunpunt RI&E gaat deze de komende tijd actualiseren en wil graag de ervaringen van
de gebruikers hierin meenemen. Dus heeft u een van deze instrumenten gebruikt en wilt u
ons laten weten wat u ervaring is bij het gebruik van deze instrumenten dan kunt u zich
hiervoor aanmelden via info@rie.nl o.v.v. aanmelden gebruikersonderzoek algemene RI&E
instrumenten. U zult dan benaderd worden door een externe arbodeskundige die de
actualisatie uitvoert. Hij zal u via een telefonisch interview om uw ervaringen vragen.

Adviseren zonder vingerwijzen: nieuw filmpje met
tips voor preventiemedewerkers
De RI&E en de preventiemedewerker kunnen niet los van elkaar worden gezien. Maar
preventiemedewerkers vinden het nog best lastig om op een niet-belerende toon collega’s te
wijzen op bijvoorbeeld het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. TNO heeft een
nieuw filmpje ontwikkeld in de serie “Tips voor preventiemedewerkers” van inPreventie. In
deze 2e aflevering wordt ingegaan op hoe zij collega’s, zonder vingerwijzen, kunnen wijzen op
preventieve maatregelen voor veilig en gezond werken. Het filmpje is te vinden op
het youtube kanaal van inPreventie.

Openingstijden feestdagen
De periode van de feestdagen komt er weer aan. Het Steunpunt is gedurende deze tijd
bereikbaar via de mail. Tijdens de kerstvakantie is de telefonische helpdesk dicht. Vanaf 11
januari is ons wekelijks telefonisch spreekuur weer geopend van 11 tot 12 uur op
telefoonnummer 088-86 65 234.
Wij wensen u, inclusief de harde doorwerkers tijdens de feestdagen, hele fijne kerstdagen, en
een plezierige jaarwisseling. En voor zowel de professionele als de amateur
vuurwerkaanstekers: doe het veilig.
Een gelukkig, gezond en veilig

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.

