Update branche RI&E Technische Groothandel - mei 2018
De branche-RI&E voor de Technische Groothandel is een door CAO-partijen erkend instrument. Het
instrument is daarom aangemeld bij Steunpunt RI&E. Door gebruik te maken van dit instrument bij
het opstellen van de RI&E geldt voor bedrijven met maximaal 25 medewerkers de
toetsingsvrijstelling: het is niet verplicht om de RI&E te laten toetsen door een
kerndeskundige/Arbodienst.
Updaten van de branche-RI&E
Tenminste 1 x per 3 jaren wordt bekeken of bijstelling van het instrument noodzakelijk is. Dit is nu
gebeurd en daarbij zijn op een aantal punten bijstellingen gedaan in verband met wetswijzigingen.
Belangrijkste wijzigingen zijn:
- het contract met de bedrijfsarts
- het instemmingsrecht bij het benoemen en positioneren van de Preventiemedewerker.
Daarnaast is met betrekking tot werktijden en beleid ongewenst gedrag (pesten, discriminatie,
agressie en seksuele intimidatie) het nodige veranderd en daarvoor zijn de vragen in de RI&E
aangepast.
Het is om die reden wenselijk om voor jouw bedrijf na te gaan of op deze terreinen de RI&E van het
bedrijf dient te worden bijgesteld.
Actualiseren van de RI&E gaat niet vanzelf
Let op: de wijzigingen in de branche RI&E die per 1 mei 2018 is gelanceerd gaan niet automatisch
over in de RI&E’s die al gemaakt zijn in het systeem. De nieuwe vragen komen pas boven wanneer er
een nieuwe RI&E wordt aangemaakt.
Hyperlinks naar relevante informatie
Een belangrijke verbetering in het nieuwe instrument is het beschikbaar maken van hyperlinks naar
relevante bronnen. In de toelichting bij de vragen treft u op veel plaatsen nu verwijzingen aan naar
de Arbocatalogus en naar relevante wet- en regelgeving of relevante informatie van het Ministerie
van SZW of andere (semi-) overheidsinstellingen. Hiermee kunt u dus tijdens het maken van de RI&E
meteen extra informatie bekijken om te bepalen wat u met desbetreffend thema kunt doen binnen
uw bedrijf.
Lijst van specifieke wijzigingen
Als u precies wilt weten wat er gewijzigd is in het branche-RI&E instrument dan kunt op bladzijde 2
het overzicht raadplegen. Daarin is op hoofdlijn per vraag aangegeven welke wijzigingen daarin zijn
aangebracht.
Verdere informatie
Heeft u nog andere vragen dan kunt u kijken in het document FAQ RI&E (veel gestelde vragen RI&E).
Uiteraard kunt u ook via de arbohelpdesk@technischegroothandel.org of via uw Arboambassadeur
nadere informatie vragen dan wel onze website www.arbotechnischegroothandel.nl raadplegen.
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Branche-RI Technische Groothandel
Update overzicht 2018
Algemeen

In toelichtingen van vragen een hyperlink gemaakt naar desbetreffend onderdeel van de Arbocatalogus.
Alle hyperlinks/verwijzingen naar externe websites geactualiseerd en op sommige plaatsen uitgebreid
(Arboportaal, nieuwe info SZW)
In veld 'wettelijke bepalingen' hyperlinks aangebracht naar het desbetreffende wetsartikel.
Tekstuele aanpassingen m.n. in oplossingen 'we' weggehaald waar dat nog aan de orde was.

Module 1

Kantoor

Algemeen

Bepalingen over kopieer/printer aangepast, vanwege stand van de techniek hebben apparaten andere
eigenschappen dan in de tijd dat de bepalingen van AI-blad werden opgesteld. Er zijn soms minder maatregelen
nodig dan in de toelichting stond. Wel als 'aanbeveling' en richtwaarde laten staan, maar verwijzing naar
handleiding fabrikant benadrukt.

Module 2

Balie

links geplaatst en tekstuele aanpassingen

Module 3

Winkel showroom

links geplaatst en tekstuele aanpassingen

Module 4

Magazijn, opslag exped

links geplaatst en tekstuele aanpassingen

Stellingen

Clausule over 1:4 verhouding vervangen door voorschriften leverancier.

Module 5

Module 6

Intern transport/laden/los

Toelichting bij module gemaakt

Trillingen

Beoordeling bij meer dan 2 uur heftruckgebruik toegevoegd (link Arbocatalogus) en bijbehorende maatregelen
toegevoegd.

Werkplaatsen en productie
Eis toegevoegd m.b.t. beoordelen trillingen bij meer dan 2 uur op mobiel transportmiddel.

Module 7

Module 8

Onderweg (bezorgers,
vertegenwoordigers..)
Algemene aandachtspunten
Commerciele functies

Toelichting toegevoegd, tekstueel aangepast telefoon en ongewenst gedrag. Oplossing verbeterd.

Monteurs

Hulp vertrouwenspersoon en bedrijfsarts benadrukt.

Fysieke belasting

Toelichting er bij geschreven, ook in vragen nieuwe toelichting, aangepast aan AC
Risicoscore ingevoegd bij kracht zetten. Toelichting bij vraag over vermoeidheid toegevoegd. Maatregelen bij
zwangerschap aangescherpt en links geplaatst.

Module 9

Arbeidsmiddelen

Met name tekstuele wijzigingen en verwijzingen naar websites aangepast.
Hijsmiddelen aangevuld in lijn met andere vraag over hijsmiddelen (intern transport)

Module 10

Geluid

Module 11

Trillingen

Ongewijzigd(alleen tekstueel en hyperlinks geplaatst)
Vereisten beoordeling AC en links
eis toegevoegd m.b.t. beoordelen trillingen bij meer dan 2 uur op mobiel transportmiddel.

Module 12

Gevaarlijke stoffen

Veranderingen wetgevingen doorgevoerd
Aangesterkt beoordelingsmethode blootstelling, nieuwe links naar actuele instrumentarium. Eén vraag over
huid/oog blootstelling weggehaald/samengevoegd, die was dubbelop, wel alle informatie in de achterblijvende
vraag opgenomen.

Module 13

Straling

Module 14

PBM

Met name verwijzingen aangepast.
hyperlinks
Geen wijzingen (alleen tekstueel)
hyperlinks

Module 15

Gebouw en terrein

Module 16

BHV

informatie over trappen aangepast onder verwijzing naar Bouwbesluit., frequentie testen aardlek aangepast.

Vluchtwegen aangepast onder verwijzing naar Bouwbesluit.
Medewerkerinstructie verwezen naar arbocatalogus.
Mogelijkheid om als werkgever BHV-er te zijn weggehaald.
Module 17

PSA
Nieuw: Ongewenst gedrag
beoordelen
Werktijden

Module 18

Versterkt
Nieuwe vraag ingevoegd over noodzakelijke beoordeling. Link met zelfinspectie SZW aangebracht.
Discriminatie toegevoegd, klachtenregeling toegevoegd, vertrouwenspersoon aangescherpt en verwijzing naar
FKB gemaakt. Op diverse plekken mogelijke maatregelen aangevuld en verwijzingen geplaatst.
Aangepast aan huidige arbeidstijdenwet en aan de CAO. Links geplaatst naar CAO-boekje bij alle CAO-partijen
en naar de arbeidstijdenwet-artikelen.

Alles goed geregeld?

Alle vragen van 'Beleid' naar 'Risico' omgezet zodat weging plaatsvind.

Beleid en organisatie

Preventie-medewerker vraag aangescherpt cf. nieuwe wetgeving.

Deskundige ondersteuning

Vereisten contract bedrijfsarts/arbodienst aangescherpt cf. nieuwe wetgeving.

Voorlichting en instructie

Aangescherpt op vereiste thema's. Toelichting gemaakt bij gevaarlijke stoffen.

Module 19

Dienstverleners op eigen terrein

Verwijzingen arbowet

Module 20

Gezondheid, verzuim en..

Alle vragen van 'Beleid' naar 'Risico' omgezet zodat weging plaatsvind.

Bedrijfsarts contract

Hier m.n. vereisten rondom toegang bedrijfsarts en vereisten aan contract ingevoegd cf. de vernieuwde eisen
Arbowet. Links naar verzuimwetgeving concreter gemaakt..

