
Kun je deze e-mail niet zien, bekijk het dan in je browser .

2e nieuwseditie RI&E voor (af)Bouw & Infra
Alles wat je moet weten over de RI&E lees je in de speciale RI&E nieuwsedities.
Dit is de tweede van in totaal vier nieuwsbrieven. Zo willen wij zorgen dat elk
bouwbedrijf voldoet aan de Arbowet. De RI&E vormt de basis van je arbobeleid.
Als je weet waar de risico's liggen, kun je de juiste maatregelen
nemen. Ingewikkeld? Dat valt mee. Je moet er even voor gaan zitten. 

Deze special is in samenwerking met alle brancheorganisaties en arbodiensten in
de (af)Bouw & Infra tot stand gekomen.

 

RI&E: Laat zien wat je allemaal al doet!
Wij zijn allemaal ondernemers of medewerkers die met liefde ons vak uitoefenen.
Maar we lopen wel risico’s. Sommige handelingen die we (bijna) dagelijks
uitvoeren zijn gevaarlijk en een ongeval zit in een klein hoekje.  

https://bouwinfra.volandis.nl/Default.aspx?ID=1440
https://bouwinfra.volandis.nl/
https://www.volandis.nl/nieuws/rie-laat-zien-wat-je-allemaal-al-doet/


Welke risico's zijn er?
Het is daarom belangrijk dat we elke dag veilig aan het werk kunnen en aan het
einde van de werkdag weer veilig en gezond thuis komen. Een risico-
inventarisatie en –evaluatie, ofwel RI&E, helpt om inzicht te krijgen welke risico’s
er zijn in je bedrijf en hoe je deze risico’s gaat beheersen of kunt verminderen.  

Lees verder

 

Zie je door de bomen het bos niet meer?
Je weet dat een RI&E belangrijk en verplicht is, maar toch lukt het niet om
hem (af) te maken. Wij helpen graag! Valt je bedrijf onder de (af)Bouw en Infra?
Wil je meer informatie over een onderwerp wat verband houdt met de RI&E?
Geef aan op welke manier wij jou als beste kunnen helpen. 

Online, fysiek, met een adviseur of een ander voorstel? Geef hieronder je
wensen door! Wij kijken hoe we aan de wensen tegemoet kunnen komen. De
activiteiten die hieruit voortkomen, worden in het eerste kwartaal van 2021
aangeboden. 

Geef je wensen door!

 

https://www.volandis.nl/nieuws/rie-laat-zien-wat-je-allemaal-al-doet/
http://bouwinfra.volandis.nl/RIE-2-2020
http://bouwinfra.volandis.nl/RIE-2-2020


Preventiemedewerkers zorgen voor een
gezonde en veilige werkplek
Preventiemedewerkers zijn volgens de wet ‘deskundige werknemers op het
gebied van preventie’. Zij moeten van de werkgever de ruimte krijgen om hun
taak zelfstandig en onafhankelijk uit te voeren. Bijna 50% van de bedrijven
heeft nog geen preventiemedewerker. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan
een gezonde en veilige werkplek en daarom is het belangrijk dat werkgevers en
werknemers hier samen mee aan de slag gaan.  

Lees verder

 

Voldoet jouw RI&E aan de richtlijnen van de
wet?

https://www.volandis.nl/nieuws/preventiemedewerkers-zorgen-voor-een-gezonde-en-veilige-werkplek/
https://www.volandis.nl/nieuws/preventiemedewerkers-zorgen-voor-een-gezonde-en-veilige-werkplek/
https://www.rie.nl/voor-bedrijven/stap-4-toetsen-van-uw-rie/


Bedrijven die maximaal 25 werknemers met een arbeidscontract hebben, hoeven
hun RI&E meestal niet te laten toetsen. Check hiervoor het stroomschema. Moet
de RI&E voor jouw bedrijf wel getoetst worden? Neem dan contact op met de
Arbodienst waarbij je ook je wettelijke basiscontract hebt ondergebracht. 

Bekijk stroomschema

 

Verschil tussen RI&E en V&G plan
Binnen branches met veel gelijksoortige bedrijven wordt er vaak voor gekozen
om de inventarisatie van gevaren en risico’s te regelen via een branche RI&E.
Maar niet alle branches hebben hier behoefte aan. De hoofdreden hiervoor is dat
de specifieke risico’s per bouwwerk, project of werklocatie behoorlijk kunnen
verschillen, waardoor je een branche RI&E voor elk afzonderlijk traject toch
behoorlijk ingrijpend moet aanpassen. 

Wat is het verschil
 Wordt er dan helemaal geen RI&E toegepast? Natuurlijk wel, maar in een andere

vorm! Bijvoorbeeld met een veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan). De
basis hiervan is vaak een basis RI&E, waaruit je toepasselijke elementen kiest.
Wat is het verschil? Een RI&E is vaak gericht op de gevaren en risico's die horen
bij het werk van de individuele werkgevers. Bij het V&G-plan gaat het ook om
gevaren die de gebruikelijke risico's overstijgen, zoals gevaren door het werken
met extra risico voor bedelving, vastraken of vallen. 

Lees verder

 

https://www.rie.nl/voor-bedrijven/stap-4-toetsen-van-uw-rie/
https://www.volandis.nl/nieuws/verschil-tussen-rie-en-vg-plan/
https://www.volandis.nl/nieuws/verschil-tussen-rie-en-vg-plan/


Corona als verdieping in de branche RI&E
Via een update van de branche RI&E is het onderwerp corona verwerkt. Omdat
de maatregelen snel veranderen, word je verwezen naar verschillende
documenten. Bekijk de documenten regelmatig om te zien of er veranderingen
zijn.

Nog geen branche RI&E? Registreer je via mijnVolandis voor werkgevers en vul
de RI&E in. 

Account aanmaken

 

Poll: Heeft jouw bedrijf een RI&E?
Heb je de poll nog niet ingevuld? Maak kans op €1.000,- rolsteigermateriaal.
Geen belang bij steigermateriaal? Doe dan mee en maak een werknemer blij met
een rolsteiger. Dit laat je toch niet liggen!

https://inloggen.volandis.nl/
https://inloggen.volandis.nl/
http://bouwinfra.volandis.nl/RIE-2020-ja-wij-hebben-een-RIE
http://bouwinfra.volandis.nl/RIE-2020-ja-maar-niet-compleet
http://bouwinfra.volandis.nl/RIE-2020-nee-geen-RIE


 

Neem contact op
Wij beantwoorden graag al je vragen. Bel ons tijdens kantoortijden of stuur een
mail naar info@volandis.nl.
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