Nieuwsbrief maart 2017
Week van de RI&E 2017
Van 12 t/m 16 juni 2017 vindt de derde Week
van RI&E plaats. Dit jaar is het thema: ‘De
RI&E als onderdeel van zakelijk succes’. We
leggen de nadruk op de mogelijkheden die
een RI&E biedt voor de ondernemer. Tijdens
de Week van de RI&E wordt er net als
voorgaande jaren landelijk aandacht besteed
aan het thema. Iedereen die zich bezighoudt
met de RI&E roepen we op om voor en
tijdens de week extra aandacht te besteden
aan de RI&E, bijvoorbeeld door een ludieke
actie of activiteit. De Week van de RI&E is
een initiatief van het Steunpunt RI&E in
samenwerking met de sociale partners.
Update OiRA naar versie 2.0.
Begin februari is OIRA (het Online Interactive Risk Assessment waarin veel RI&E
instrumenten zijn gemaakt) ge-update naar versie 2.0.
De belangrijkste veranderingen zijn: een strakkere lay-out, samenvoeging van de
evaluatie en inventarisatie fase en aanvullende, overzichtelijke rapportages. Ook is
het nu mogelijk om zelf risico’s toe te voegen. De OiRA RI&E is hiermee toegankelijker
en overzichtelijker geworden. Uiteraard blijven de branche RI&E instrumenten gewoon
werken en houdt u ook toegang tot alle ingevulde RI&E.
Naar RI&E-instrumenten >

Nieuwe publicaties
Recent zijn er twee publicaties gemaakt
die relevant zijn bij het maken van de
RI&E: De handreiking nanomaterialen
en de brochure infectieziekten en werk.
De handreiking is bedoeld voor
werkgevers en werknemers, en geeft
informatie over de integratie van
nanomaterialen in de verplichte risicoinventarisatie & -evaluatie (RI&E)
gericht op het werken met deze
chemische stoffen of materialen
In de brochure over infectieziekten en
werk is de informatie rondom de
preventie
van
beroepsziekten
samengevat. In de brochure vindt u o.a.
uitleg van de wet, informatie over de
wijze van registratie, tips voor de
praktijk en bruikbare links over werken
en infectieziekten

Wijzigingen Arbowet treden 1 juli in
werking
De Eerste Kamer heeft ingestemd met
het
wetsvoorstel
om
de
Arbeidsomstandighedenwet
te
wijzigen. Het wetsvoorstel zal vanaf 1
juli 2017 in werking treden. De
wijzigingen zijn van invloed op de
inhoud van de branche RI&Einstrumenten als het gaat om de
onderdelen
over
de
preventiemedewerker, bedrijfsarts en
arbodienst. Moet u uw branche RI&E
binnenkort aanpassen is het dus
raadzaam om daar alvast rekening mee
te houden. In de loop van het jaar zullen
we concretere suggesties voor deze
aanpassingen met u delen.
Lees meer >> op www.Arboportaal.nl
en www.RI&E.nl

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.

