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Uit de praktijk
Voor deze nieuwsbrief hebben wij arboconsulent Jeroen Tan geïnterviewd. Hij werkt al zo’n 25
jaar in het arbowerkveld en heeft veel ervaring met het maken en toetsen van de RI&E. Hij vertelt
over zijn ervaringen en deelt ook een gouden tip met u! Het volledige interview is hier te lezen.

Update algemene RI&E instrumenten
Branches moeten hun RI&E instrumenten regelmatig actualiseren. Zo blijven zij voldoen aan
(veranderde) wet- en regelgeving, de stand der techniek, en de wetenschappelijke inzichten en
nieuwe werkprocessen en technologieën binnen de branche.
Ook het Steunpunt RI&E beheert een aantal RI&E instrumenten. Afgelopen maand hebben we
deze opnieuw herzien en aangepast aan de laatste ontwikkelingen en vernieuwde wetgeving.
Zo weet u als gebruiker van een van deze instrumenten dat u bij het opstellen of actualiseren van
uw RI&E weer echt helemaal up-to-date bent.
Het gaat om de volgende instrumenten:
•
•
•

Algemene MKB RI&E
Kantoren RI&E
Checklist gezondheidsrisico’s

Heeft u eerder met deze instrumenten gewerkt? Dan ziet u de aanpassingen van de Algemene MKB
RI&E en de kantoren-RI&E vanzelf verschijnen in de ingevulde RI&E.
Voor de checklist gezondheidsrisico’s geldt dit niet. Daar moet u zelf een nieuwe versie openen via
de link onder het kopje ‘Naar instrument’. U kunt nog bij uw oude gegevens via de link onder het
kopje: ‘Oudere versies’.

Terugblik Week van de RI&E 2018
Van 11-15 juni 2018 werd alweer de vierde editie van de Week van de RI&E georganiseerd, met als
thema “beperk verloop en verzuim, begin bij de RI&E”.

De week werd tijdens het jaarlijkse congres voor preventiemedewerkers afgetrapt met het
aanbieden van een spaarvarken, symbool voor de baten die de RI&E met zich meebrengt, aan het
ministerie van SZW.
Net als voorgaande edities was de 4e week van de RI&E weer een groot succes. Maar liefst 90
supporters organiseerden gezamenlijk rond de 60 activiteiten door het hele land. Kortingsacties,
workshops, helpdesks en speciale actie kortingen. Voor iedereen was er een passende activiteit.
Natuurlijk was er ook buiten de activiteiten om veel aandacht voor de week. In samenwerking met
MKB Nederland ontvingen ondernemers op bedrijventerreinen een speciale week van de RI&E
mailing, nu.nl besteedde aandacht aan de week middels een artikel en ook op social media gonsde
het van de aandacht.
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 kijk een van onze filmpjes
voor een snelle introductie. Benieuwd naar de plannen voor volgend jaar? Houd www.rie.nl en
www.weekvanderie.nl in de gaten voor meer informatie over de week van de RI&E 2019.

Steunpunt RI&E in het nieuws
Bedrijven die geen RI&E maken lopen het risico op een boete van de Inspectie. Uit cijfers die BNR
Nieuwsradio opvroeg blijkt echter dat er niet veel boetes worden uitgedeeld. In de uitzending van
de Ochtendspits besteedden zij hier aandacht aan en spraken, naast de inspectie, ook met Wendela
Hooftman van Steunpunt RI&E-instrumenten. Dat er weinig boetes worden uitgedeeld betekent
niet meteen dat het onveilig is op de werkvloer, en meer boetes uitdelen is ook geen garantie dat
het wel veiliger wordt. De RI&E is een wettelijke verplichting en moet gebeuren, maar het moet
geen afvinklijstje worden.' Lees het hele interview hier terug.

Voor branches: check regelmatig de broken links in uw RI&E
instrument
Controleert u wel eens de doorverwijzingen in uw branche RI&E instrument?
Verwijzingen naar (externe) websites; vrijwel ieder branche RI&E instrument maakt er wel
gebruik van. Maar controleert u nadat u uw instrument online heeft gezet ook wel eens of deze
links nog werken? 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.

