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Pilot uitbreiding helpdesk per 1
mei

Per 1 mei jl. is de helpdesk van Steunpunt RI&E als pilot
uitgebreid om ook vragen van en over de
preventiemedewerker te kunnen beantwoorden. U kunt
vanaf dan niet alleen vragen stellen over de RI&E maar ook
over bijvoorbeeld de taken van de preventiemedewerker, de
rol van de preventiemedewerker binnen de organisatie óf
over de rol van de OR bij het aanwijzen van een
preventiemedewerker.

Aanpassen Branche RI&E
instrumenten naar aanleiding van
de wijzigingen in de Arbowet
Op 1 juli 2017 wijzigt de Arbowet. Op een tweetal punten
hebben deze wijzigingen ook gevolgen voor de inhoud van
de branche RI&E instrumenten: het contract met de
Arbodienst en de taak van de preventiemedewerker.
Branche-RI&E-instrumenten zullen op deze twee onderdelen
moeten worden aangepast aan de gewijzigde wetgeving.
Het goede nieuws is dat deze wijzigingen worden gezien als
een onderhoud en u geen nieuwe erkenning voor het
aangepaste RI&E-instrumenten hoeft aan te vragen. Uw
instrument blijft tot de oorspronkelijke datum erkend.
>> Lees verder.

Omdat de Arbowet per 1 juli
a.s. wijzigt, waarbij de positie
van de preventiemedewerker
wordt versterkt, lijkt het een
uitgelezen moment om deze
dienstverlening in het leven te
roepen.
Daarnaast kan de Helpdesk u
als (aankomend)
preventiemedewerker ook
helpen bij het vinden van
relevante organisaties,
websites en diensten. Dit is
vooral interessant voor de
startende
preventiemedewerker of
preventiemedewerkers die
weinig tijd hebben voor de
uitvoeren van hun taken.
U kunt die helpdesk dagelijks
bereiken via info@rie.nl of op
donderdagochtend van 11.00
tot 12.00 u. via het
telefoonnummer 088
8665600.

Dodelijk ongeval mede
als gevolg van het niet
hebben van een RI&E

Onlangs is een uitspraak gedaan over de
volgende zaak:

In juni 2015 is een werknemer als gevolg van
val om het leven gekomen. De werkgever
wordt voor de strafrechter gedaagd en wordt
veroordeeld tot een boete van 40.000 euro.
De werkgever wordt o.a. verweten dat hij
geen RI&E heeft gemaakt. Lees hier verder
over deze casus.

Opening week van de
RI&E tijdens Congres
“Preventiemedewerker
met Impact”

Op 12 juni trappen we de Week van de RI&E
officieel af tijdens het congres
“Preventiemedewerker met Impact”. Tijdens
het ochtendprogramma zal een feestelijk
startschot worden gegeven voor de Week
van de RI&E. Ook zal het Steunpunt op
dit congres voor preventiemedewerkers, een
speciale sessie geven over het maken van
een RI&E. Verder wordt tijdens het congres
ingegaan op de wijzigingen in de Arbowet en
wat dit betekent voor de rol van
preventiemedewerkers.
Helaas is het congres al helemaal vol
geboekt. U kunt zich dus niet meer
aanmelden. Updates en meer informatie over
het programma vindt u hier

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.

