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Flexwerkers en de RI&E
De derde dinsdag van september was het weer zover: Prinsjesdag, met de balkonscene, de
hoedjesparade en de presentatie van de miljoenennota. Het kabinet wil stappen zetten
richting een arbeidsmarkt die meer in balans is. In het wetsvoorstel ‘arbeidsmarkt in balans’
wordt onder andere ingegaan op het versterken van de rechtspositie van oproepkrachten en
payrollwerknemers. Maar hoe zat het ook alweer met de flexwerkers en de RI&E? Hier
leggen we het uit.

Beroepsziekten, arbeidsongevallen en de RI&E
Beroepsziekten en arbeidsongevallen kunnen zorgen voor uitval van werknemers en
daarmee verminderde continuïteit van de organisatie. Het kabinet heeft in de plannen voor
2019 aangekondigd dat ze hiermee aan de slag willen gaan. Dit doen ze enerzijds door
mensen bewust te maken van het belang van duurzaam gezond en veilig werken. Anderzijds
wordt hulp geboden aan mensen die al kampen met een beroepsziekte of de gevolgen van
een arbeidsongeval. Zij moeten sneller en eenvoudiger dan nu een schadevergoeding
kunnen claimen.
Met een goede en actuele inventarisatie van risico’s en een plan van aanpak hierop, kunnen
bedrijven voorkomen dat hun medewerkers te maken krijgen met een beroepsziekte of
arbeidsongeval. Voorkomen is tenslotte beter dan genezen! Wilt u snel zien wat een RI&E u
oplevert? Bekijk dan ons filmpje.

Erkende branche RI&E-instrumenten
Een branche RI&E-instrument is een hulpmiddel bij het opstellen van de RI&E dat wordt
ontwikkeld door brancheorganisaties. Zo zijn de risico’s die in de RI&E aan bod komen
afgestemd op de meest voorkomende risico’s in de branche. In 2018 zijn er weer nieuwe,
erkende branche RI&E-instrumenten bijgekomen: horeca, kottervisserij, protestantse
gemeenten, reprobedrijven, elektrotechnische detailhandel en bos en natuur. Dit betekent dat
bedrijven uit deze branches die het RI&E-instrument gebruiken, mogelijk een
toetsingsvrijstelling hebben. Kijk op dit schema voor de criteria voor toetsingsvrijstelling voor
bedrijven.

Week van de werkstress

Van 12 tot en met 15 november vindt de 5e Week van de Werkstress plaats. Dit keer ligt de
focus op preventie en het vergroten van werkplezier. De RI&E is de eerste belangrijke stap om
het risico op werkdruk te signaleren en maatregelen te nemen in het plan van aanpak.
Onderzoek naar de oorzaken van werkdruk in de organisatie is belangrijk om de juiste
maatregelen te nemen. Hoe verlegt u de aandacht naar werkplezier? Hoe komt u te weten
welke buffers uw individuele medewerkers inzetten om werkstress tegen te gaan?
Klik hier voor meer informatie over de Week van de Werkstress.
Doe het Werkdrukkompas voor een eerste indicatie van de factoren die werkdruk in uw
organisatie of afdeling beïnvloeden.

Snelstartgids voor Preventiemedewerkers
De Snelstartgids voor Preventiemedewerkers heeft in de afgelopen jaren al menig (startende)
preventiemedewerker een welkom houvast gegeven. In verband met de nieuwe Arbowet
heeft TNO dit stappenplan voor inPreventie aangepast en gelijk de verwijzingen geüpdatet.
Lees hier verder.

Opgelucht: veilig en gezond werken met gevaarlijke
stoffen
Op woensdag 19 september ontving Marc Kuipers, inspecteur-generaal bij Inspectie SZW uit
handen van RPS en Long Alliantie Nederland het eerste exemplaar van de publicatie
‘Opgelucht’. Een indringende uitgave, waarin beroepsziekten worden belicht vanuit een
medische, juridische, gedragskundige en bedrijfsmatige invalshoek. Lees hier verder.
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