De belangrijkste RI&E-wijzigingen van de I&I-branches op een rij
Voor de installatie- en isolatiebranches zijn twee bij elkaar horende instrumenten beschikbaar om de
veiligheids- en gezondheidsrisico’s in het bedrijf in kaart te brengen en een plan van aanpak op te stellen voor
de knelpunten:
-

De bedrijfs-RI&E [link opnemen]: voor de risico’s en maatregelen binnen het bedrijf

-

De project-RI&E [link opnemen]: voor de risico’s en maatregelen bij het werken op locatie.

Om u in staat te stellen uw RI&E’s helemaal up-to-date te houden worden deze instrumenten regelmatig
geactualiseerd. Op www.ii-mensenwerk.nl vindt u daarom altijd de meest recente brancheversies die u voor
uw eigen RI&E kunt gebruiken. Met ingang van 26 maart komt de meest recente versie beschikbaar.

Aan de slag met de vernieuwing!
Bij het opstarten van nieuwe RI&E’s (zie onder) komt u automatisch in de nieuwe RI&E-vragenlijst terecht. Bent
u nog in een RI&E bezig, dan krijgt u de wijzigingen ook vanzelf te zien. Afhankelijk van uw situatie handelt u als
volgt:
-

Uw bedrijf beschikt over een actuele bedrijfs-RI&E en gebruikt regelmatig de project-RI&E (actueel is:
de RI&E is minder dan drie jaar geleden opgesteld, het plan van aanpak wordt stapsgewijs uitgevoerd
en er hebben in het bedrijf tussentijds geen belangrijke veranderingen plaatsgevonden die niet door
de RI&E worden afgedekt): Check met behulp van onderstaand overzicht of u zaken aan uw plan van
aanpak moet toevoegen om helemaal weer up-to-date te zijn. Pas dit vervolgens aan, eventueel ook
de maatregelen in uw plan van aanpak, en gebruik daarna het aangepaste plan van aanpak;

-

U bent heel ver met het opstellen van een bedrijfs-RI&E:
Check met behulp van onderstaand overzicht of u opnieuw moet kijken naar een aantal vragen (én
naar de maatregelen in uw plan van aanpak, wanneer u dit al gedeeltelijk heeft gevuld) om de RI&E
up-to-date te maken;

-

U heeft al een RI&E maar wil binnenkort een (nieuwe) RI&E opstellen:
Maak met behulp van de geactualiseerde versie gewoon een nieuwe RI&E aan;

-

U heeft nog geen RI&E, maar wil deze wel gaan opstellen:
U kunt dan gewoon beginnen aan de RI&E. Zodra u inlogt krijgt u direct de meest recente versie van
de RI&E aangeboden.

Overzicht van veranderingen
Welke veranderingen zijn in de nieuwste RI&E-instrumenten aangebracht? Wat moet u checken om uw eigen
RI&E weer helemaal up-to-date te krijgen? Hieronder staan voor u alle relevante wijzigingen op een rij.
Bedrijfs-RI&E
De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen in de bedrijfs-RI&E zijn:
-

De verwerking van wijzigingen in de Arbowet:
o In de module organisatie, thema hulp en deskundigheid:
 Vraag 1: de wettelijke eisen aan contracten met arbodienstverleners;
 Vraag 2: eisen aan de invulling van de rol en de positie van de preventiemedewerker
 Vraag 3: wettelijke eisen ten aanzien van de toegang van medewerkers tot
deskundigen.
o In de module organisatie, thema uitgangspunten arbobeleid:
 Vraag 5: het betrekken van medewerkers bij het vaststellen van de rol, taken en
positie van de preventiemedewerker.

-

Vraag 8, module organisatie, thema hulp en deskundigheid: meer uitleg in de toelichting voor BHV op
locatie;

-

In de module psychosociale arbeidsbelasting, vraag 2 over ongewenst gedrag beschrijft de toelichting
nog duidelijker welke aanpak bij dit thema gehanteerd moet worden (NB: de Inspectie SZW stelt hier
de laatste jaren hoge eisen aan);

-

Op verzoek van gebruikers is een extra vraag toegevoegd over de werkzaamheden van jeugdigen
(vraag 5, module organisatie, thema specifieke beschermingsmaatregelen);

-

Eveneens op verzoek van gebruikers is ook over het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen een
vraag toegevoegd (vraag 3, module organisatie, thema specifieke beschermingsmaatregelen);

-

Bij de vragen over de project-RI&E krijgt u duidelijker uitgelegd waarvoor u een project-RI&E nodig
heeft en hoe u hier goed mee om kunt gaan.

Project-RI&E
In de project-RI&E is de nieuwe CROW-publicatie 400 verwerkt in de vragen over werken in verontreinigde
grond. In deze publicatie zijn de uitgangspunten van CROW-publicaties 132 en 307 samengevoegd tot één
richtlijn voor werken in of met verontreinigde grond.

Toetsingsvrijstelling
Het Steunpunt RI&E heeft het nieuwe instrument opnieuw voor drie jaar erkend. Dit houdt in dat bedrijven
met minder dan 25 medewerkers bij het gebruik van de meest actuele RI&E-instrumenten een
toetsingsvrijstelling hebben; zij hoeven de RI&E niet door een gecertificeerd deskundige te laten toetsen.

Workshops
Heeft u hulp nodig bij het inrichten van uw RI&E’s? II Mens en Werk organiseert ook dit jaar weer diverse
workshops waarin u onder leiding van deskundigen met uw eigen bedrijfs- en/of project-RI&E aan de slag kunt
gaan. Kijk hier voor de data en locaties van de workshops.

Nieuwsbrief
Wilt u altijd op de hoogte zijn van alle activiteiten op het gebied van veilig en gezond werken? Meld u dan hier
aan voor de II Mens & Werk-nieuwsbrief!

Vragen?
Heeft u (andere) vragen over veilig en gezond werken in de installatie- en isolatietechniek? Stel ons deze gerust
via info@ii-mensenwerk.nl. Wij antwoorden u graag!

