Nieuwsbrief december 2016

Het Steunpunt wenst u fijne kerstdagen en een gezond en
veilig 2017!
Let op: tijdens de kerstvakantie is de helpdesk van Steunpunt RI&E gesloten van 27
december 2016 t/m 6 januari 2017. Vanaf 9 januari zijn wij weer aanwezig voor het
beantwoorden van uw vragen.

Steunpunt in 2017

Informatie in het Engels

Hoewel 2016 nog niet is afgelopen zijn wij
al druk bezig met de plannen voor het
komende jaar. Onze belangrijkste taak is
en blijft natuurlijk het ondersteunen van
branches en bedrijven bij het maken van
de (branche)RI&E. Dit zullen wij in 2017
ook zeker blijven doen. Nog beter dan in
2016. Daarom kijken we of we nieuwe
tools voor bedrijven kunnen ontwikkelen
en de mogelijkheden van de helpdesk
kunnen uitbreiden. Daarnaast willen we
ook de kwaliteit blijven verbeteren. Eén
slag die we daarbij zeker zullen maken is
de update van OiRA. In januari zullen we
OiRA 2.0 lanceren. Dit maakt het werken
met de via OiRA gemaakte branche RI&E
instrumenten makkelijker en
toegankelijker voor bedrijven. Onder meer
door het toevoegen van toegankelijke
rapportages. Wij houden u op de hoogte!

Het Steunpunt RI&E wordt steeds vaker
benaderd met vragen van buitenlandse
bedrijven met een vestiging in Nederland. Zij
dienen zich ook aan de Nederlandse
Arbowetgeving te houden. De Arbowetgeving
is namelijk van toepassing op alle
werkgevers en werknemers op Nederlands
grondgebied. Daarom is er nu ook informatie
over de RI&E beschikbaar in het Engels.
Bekijk de informatie voor bedrijven hier.

Ontwikkelingen RI&E
vanuit branches

Fysieke belasting
en de RI&E

Graag houden wij u op de hoogte van de
ontwikkelingen rondom de RI&E vanuit
branches. Heeft u ook een nieuwe,
innovatieve aanpak van de RI&E binnen
de branche/sector en wilt u uw aanpak

Fysieke belasting is naast werkstress de
belangrijkste oorzaak van verzuim en
beroepsziekten. 42% van alle Nederlandse
werknemers doet fysiek belastend werk.
Ruim een derde van het werk gerelateerd

delen? Laat het ons weten!
Bekijk hier het overzicht met daarin
aandacht voor: de dynamische RI&E
aanpak Transport en Logistiek (STL);
nieuwe actiegerichte RI&E methodiek
Stigas; vragenlijst
medewerkers Reisbranche en
het Sterrensysteem van
de Ruitersportcentra (FNRS).

Uitstel wetswijziging
Arbowet
Aanvankelijk zouden de wetswijzigingen in
de Arbowet per 1 januari 2017 ingaan. De
Eerste Kamer heeft in oktober 2016
hierover diverse vragen gesteld en die
moeten nog worden beantwoord. Hierdoor
is de implementatie uitgesteld. De
implementatie van de gewijzigde Arbowet
gaat naar verwachting in per juli 2017. Lees
meer >>

verzuim komt door klachten aan het
bewegingsapparaat. Een belangrijk risico om
te beoordelen en aan te pakken dus. TNO
lanceert binnenkort twee nieuwe
beoordelingstools die als verdieping op de
RI&E gebruikt kunnen worden: DUTCH en
BAS. Lees verder >>

RI&E Kinderopvang
Begin juni 2016 verscheen er een
bericht dat de RI&E voor de kinderopvang
wordt afgeschaft in 2018. Om verwarring te
voorkomen willen wij benadrukken dat het
niet gaat om de RI&E op basis van artikel 5
van de Arbowet. Deze verplichting blijft
gewoon bestaan. Ook het RI&E-instrument
voor de kinderopvang en peuterspeelzalen
blijft dus gewoon bestaan. Lees verder >>

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.

