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Geen RI&E of plan van aanpak kan voortaan meteen
een boete opleveren
De Inspectie SZW krijgt meer mogelijkheden voor het opleggen van boetes. Niet alleen wanneer
inspecteurs onderzoek doen na bedrijfsongevallen, maar ook bij preventieve bedrijfsbezoeken.
De boete voor het ontbreken van de RI&E is verhoogd en vanaf nu kan ook het niet hebben van
een plan van aanpak direct worden bestraft.
Lees meer over de gewijzigde Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandigheden

Veilig werken met stoffen? Zo pak je dat aan!
Inspiratie nodig om aan de slag te gaan met uw aanpak voor gevaarlijke stoffen? Bekijk de
goede voorbeelden op de website van het Nederlands Focal Point. In de video hieronder laat
poot-aardappelteler Jochum Mansholt zien dat ook voor kleinere ondernemers grote stappen
zijn te maken in het terugdringen van blootstelling aan stoffen.
Bekijk de goede voorbeelden van veilig werken met stoffen

Bewustzijn vergroten met de Werk en longen check
Een goede manier om medewerkers te betrekken bij de RI&E en het plan van aanpak is de
werk en longen check. Met deze gratis online check kunnen werknemers zelf checken of ze op
hun werk in aanraking komen met stoffen die mogelijk invloed hebben op hun luchtwegen. Ook
staat in de check meer informatie over maatregelen om dit tegen te gaan.
Lees meer over de Werk en longen check
Direct naar de Werk en longen check

Blijf bij: ook tussen de nieuwsbrieven door!
Ongeveer zes keer per jaar versturen we deze nieuwsbrief. Voor wie - tussen de nieuwsbrieven
door - bij wil blijven met het laatste nieuws, tips en tools, bevelen we naast onze eigen
Twitterfeed en LinkedIn-pagina ook de volgende kanalen aan:
het Netwerk Duurzaam Fysiek Werk is te volgen op LinkedIn
voor cijfers en statistieken: Twitter @monitorarbeid
het Nederlands Focal Point is zowel op op Twitter als LinkedIn te vinden voor veilig werken
in Europa.

Hoe staat het met de naleving van de RI&E?
De Inspectie SZW publiceerde in de zomer ‘Arbo in bedrijf 2018’: een onderzoek naar de
naleving van arboverplichtingen, blootstelling aan arbeidsrisico’s en genomen maatregelen in
2018. Het onderzoek bevat ook veel informatie over de RI&E in bedrijven. Dus zetten we de
belangrijkste feiten op een rijtje.
Feiten en cijfers over de naleving van de RI&E

Save the date: Landelijke Dag Duurzaam Fysiek
Werk
Kennis en ervaringen uitwisselen over de aanpak van fysiek zwaar werk? Houd dinsdag 29
oktober 2019 vrij, want dan strijkt het Netwerk Duurzaam Fysiek Werk neer in Born (Limburg) bij
VDL Nedcar voor alweer de zesde Landelijke Dag. Dé kans om een kijkje te nemen in de enige
grote autofabriek van Nederland!
Bekijk hier de uitnodiging en meld je aan via het Netwerk Duurzaam Fysiek Werk om op de
hoogte te blijven.
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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.
Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. U
kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u bonny.devries@tno.nl toe aan uw adresboek.

