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Inspectie SZW verstevigt toezicht op gezond, veilig
en eerlijk werk
Inspectie SZW wil de komende jaren enkele belangrijke maatschappelijke effecten bereiken.
Zo willen ze dat werkgevers en werknemers zich meer bewust zijn van het belang van
veiligheid in hun bedrijf en zich actief inzetten voor het voorkomen van ongevallen,
arbeidsuitbuiting en andere misstanden. Daarom verstevigt de Inspectie het toezicht op
gezond, veilig en eerlijk werk, onder meer door extra medewerkers te werven. Dat staat in het
Meerjarenplan 2019-2022 en het Jaarplan 2019 die op 15 november jl. naar de Tweede
Kamer zijn gestuurd. Lees meer op de website van I-SZW.

Steunpunt erkenning voor branche RI&E
instrumenten.
Het Steunpunt heeft sinds de laatste nieuwsbrief in oktober voor 11 branche RI&Einstrumenten de Steunpunt erkenning verlengd of nieuw toegekend: Gerechtsdeurwaarders,
Podiumkunsten, Middelbaar Beroepsonderwijs, Kinderopvang en peuterspeelzalen,
Jeugdzorg, Sociaal Werk, Fruitteelt, Huisartsenpraktijk, Transport en Logistiek, Textiel- en
tapijtindustrie, Mode en interieurindustrie

Doe mee aan de Goede Praktijken Competitie over
aanpak van gevaarlijke stoffen en win een prijs van
€2.000
Heeft u in uw bedrijf een goed voorbeeld van de aanpak van gevaarlijke stoffen? En kunt u
laten zien welke maatregelen zijn getroffen voor het gebruik van en het omgaan met
gevaarlijke stoffen in uw bedrijf zodat door deze aanpak veilige en gezonde
arbeidsomstandigheden worden gewaarborgd? Dan kunt u uw goede praktijk indienen bij Het
Nederlands Focal Point. De winnaar wint een prijs van €2.000 en wordt bovendien
genomineerd voor de European Good Practice Award. Voor meer info en aanmelding zie
Goede Praktijken Competitie.U kunt uw inzending tot uiterlijk 15 januari 2019 indienen.

Knallend en sprankelend het nieuwe jaar in?
Over een paar weken luiden we het nieuwe jaar weer in met veel vuurwerk. Het is een mooie
traditie om knallend en flitsend het nieuwe jaar in te gaan, maar zoals we weten is dit niet
zonder gevaar. Vaak worden de risico’s van brand- en explosiegevaar van vuurwerk
benadrukt. We beseffen echter niet altijd dat met vuurwerk ook veel giftige dampen
vrijkomen, wat niet alleen schadelijk is voor het milieu, maar ook voor de mens. Bovendien
hebben veel mensen vanwege hun beroep hiermee te maken, zoals hulpverleners,
handhavers, de afval opruimdiensten en ook de professionele vuurwerkmakers die de steeds
vaker voorkomende vuurwerkshows tijdens oud en nieuw uitvoeren. Voor deze
beroepsgroepen geldt dus dat ze in hun RI&E ook rekening moeten houden met de
aanwezigheid van dit type gevaarlijke stoffen. Voor de gevaren van giftige stoffen in vuurwerk
zie de website van milieucentraal.
Het Steunpunt RI&E wenst u fijne kerstdagen, een sprankelende en veilige jaarwisseling en
een heel gelukkig en gezond

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.

