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Nieuwsbrief BAVO

Hierbij ontvangt u de januari-editie van de nieuwsbrief van BAVO.
In dit nummer weer diverse onderwerpen die (kunnen) spelen in uw
organisatie.
We informeren u graag over de actuele ontwikkelingen met als doel
uw vraag en ons aanbod beter op elkaar af te stemmen. Daarnaast
kunt u als ondernemer niet alles weten.
Een aantal onderwerpen zal daarom regelmatig terugkeren in de
nieuwsbrief die we periodiek gaan verspreiden zoals: veranderingen in wet– en regelgeving en bijzondere gebeurtenissen.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een zakelijke relatie van
BAVO bent. Indien u onze nieuwsbrief liever niet meer wenst te
ontvangen kunt u dit aangeven bij ons secretariaat.
Ik wens u weer veel leesplezier, en al het goeds voor u en uw
dierbaren voor 2018!
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Hartelijke groet,
Huub Brand
Directeur

ARBOZORG
Heeft u Arbo op orde?.
In 2018 zal er ook weer een focus liggen op arbozorg bij
bedrijven. Gerede kans dat inspectie SZW één van de
‘zorgonderwerpen’ bij u komt inspecteren.
In deze nieuwsbrief lichten wij Arbozorg toe en dan met name
die onderwerpen
Voor welke uitdagingen onze klanten ook staan, ze kunnen rekenen op onze oplossing.

Arbozorg ! Wat valt daar allemaal onder?
Arbozorg is een stelsel van kernbepalingen en randvoorwaarden die zorgen
voor een veilige en gezonde werkplek.
Toepassing in de praktijk op de werkvloer is uiteraard essentieel voor de
effectiviteit. Arbozorg heeft betrekking op ruim 7 miljoen werknemers.
De Inspectie SZW constateert dat meerdere onderdelen van de wettelijke
verplichtingen onvoldoende worden nageleefd. Zo kent minder dan de helft van
de bedrijven een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), hebben veel
bedrijven geen preventiemedewerker aangesteld en vinden er nog steeds
teveel ongevallen plaats.
Risico's
De Inspectie SZW ziet vooral het risico dat slechte werkmethoden en -processen, onjuiste
arbeidsmiddelen en niet-onderkende gevaarlijke werksituaties blijven bestaan omdat arbozorg niet
goed wordt toegepast. Dat kan leiden tot arbeidsuitval door ongelukken, arbeidsgerelateerde ziektes en
arbeidsongeschiktheid.
Inspecteur-generaal Marc Kuipers van de Inspectie SZW maakt zich zorgen over de gevolgen van de
stijging van het aantal arbeidsongevallen in Nederland. In onze vorige nieuwsbrief kon u dat al lezen.
In deze nieuwsbrief behandelen we dan ook 6 hoofd (arbo)items die u als ondernemer zeker op orde
moet hebben.

ARBOZORG: Een zaak voor U en Uw medewerkers !
We leven in een welvarend land waar iedereen recht heeft op gezond, veilig en eerlijk werk.
Met zo min mogelijk gezondheid- en veiligheidsrisico’s.
En waar werkgevers en werknemers elkaar met respect en waardering behandelen.
Niet wanneer het even uitkomt. Of toevallig in de planning past.
Gewoon omdat het zo hoort.
Laten we daar met elkaar aan werken. Dag in, dag uit. Ook in 2018.
Marc Kuipers, inspectie SZW

Tijd voor een nieuwe RI&E ?
Neem voor meer informatie telefonisch contact met ons op. BAVO, Zenderseweg 36a, 7665 TM Albergen, T +31 (0)
546- 76 34 08 Of mail ons op:: info@bavo.nu

Arbozorg en de RI&E.

Onze diensten
Een belangrijke rol in de
arbozorg is er voor de risicoinventarisatie en –evaluatie
(RI&E). In het hierop
gebaseerde plan van aanpak
staan de maatregelen die leiden
tot betere werkomstandigheden.

De RI&E helpt om de mogelijke risico’s in een organisatie op een
gestructureerde manier in kaart te brengen. Hierbij wordt zowel
gekeken naar de direct zichtbare aandachtspunten, zoals risico’s bij
machines, werken op hoogte, werken met gevaarlijke stoffen,
verkeersbewegingen, als zaken die niet direct tot uitval leiden, zoals
langdurige blootstelling aan gevaarlijke stoffen, hoge werkdruk of
fysieke belasting door tillen.

Arbeidsveiligheid
Machineveiligheid
Explosieveiligheid
Managementsystemen
Asbestbegeleiding
Trainingen en
Opleidingen

Verplicht?, Ja, de RI&E is verplicht voor elke werkgever.
Hoe lang geldig? Dit ligt niet specifiek vast in de wet, uw RI&E moet
wel actueel zijn.
Dus onder het motto ’we hebben hem’, denkt u misschien dat het
voldoende is en dat u niets meer hoeft te doen: niets is minder waar.
Als het soort werk of de werkomgeving veranderen, dient u de RI&E
te actualiseren.
Omdat ook de techniek en algemene inzichten in de loop van de tijd
veranderen, moet de RI&E regelmatig worden geactualiseerd, lastig
toch!
BAVO hanteert de systematiek van IMA, een handige online tool.
Met IMA stellen wij deskundig uw RI&E-rapport en plan van aanpak
samen.
Vervolgens kunnen we de RI&E digitaal en online beschikbaar
stellen, zo kunt u gemakkelijk en direct aan de slag met uw eigen
Risico-Inventarisatie & -Evaluatie.
Een optie is een dynamische RI&E die u zelf (via internet) bij kunt
bijhouden en waarbij onze veiligheidskundigen u op afstand kunnen
ondersteunen en desgewenst periodiek met u een rondgang maken
door uw bedrijf, op termijn bent u goedkoper uit en u bent altijd
actueel.
Nieuwsgierig wat wij voor u kunnen betekenen, informeer dan
vrijblijvend bij één van onze adviseurs.

Onze werkwijze:
Om u een goed aanbod te
kunnen maken is het
essentieel dat we uw
vraagstelling kennen.
•

Wij stellen u de juiste,
relevante, vragen.

•

Wij luisteren naar uw
specifieke wensen.

Is uw vraagstelling helder
en als BAVO iets voor u
kan betekenen dan maken
we een gedetailleerde
vrijblijvende aanbieding
die we vervolgens met u
bespreken.
Maak eens een vrijblijvend adviesgesprek met
een van de adviseurs
van BAVO.
T +31 (0)546- 76 34 08

Preventiemedewerker is de officiële benaming in Nederland voor een door een
werkgever aangestelde werknemer die de werkgever in een bedrijf bijstaat op het
gebied van preventie en bescherming, het meewerken aan de RI&E was al een
verplicht onderwerp voor de preventiemedewerker maar sinds de wetswijzigingen zijn
daar nog een aantal onderwerpen bijgekomen.
Wat zijn in 2018 de veranderingen voor een preventiemedewerker ?
(ingaande vanaf juli 2017).
•

De bedrijfsarts moet nauw samenwerken met de preventiemedewerker. Naast de
bedrijfsarts heeft de preventiemedewerker een belangrijke rol. De benoeming van
de persoon van de preventiemedewerker zal voortaan met instemming van de
medezeggenschap plaatsvinden. Hiermee ontstaat een gezamenlijke
verantwoordelijkheid: de preventiemedewerker krijgt draagvlak van werknemers en
de medezeggenschap is medeverantwoordelijk voor het goed functioneren van de
preventiemedewerker.

•

Naast instemmingrecht bij de keuze van de preventiemedewerker krijgt de
werknemersvertegenwoordiging ook instemmingsrecht over de positionering van de
preventiemedewerker in de organisatie.

•

De preventiemedewerker krijgt als taak te adviseren aan en samen te werken met
de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners.

PREVENTIEMEDEWERKER

Preventiemedewerker

Iedere organisatie dient over een preventiemedewerker te beschikken. Bij kleine
bedrijven kan de directeur dat zelf doen. Bij bedrijven > 25 mw. dient het bedrijf die aan
te stellen.

Hoe deskundig is uw preventiemedewerker, en is hij/zij voldoende opgeleid?. Een
cursus preventiemedewerker is maatwerk, elk bedrijf is immers verschillend.
Een preventiemedewerker houdt zich met name bezig met gezondheid en veiligheid op
de werkvloer, maar moet ook inzicht hebben in de risico’s binnen het bedrijf. Met de
gewijzigde Arbowet is de preventieve rol van de preventiemedewerker nog meer
verduidelijkt. In de cursus gaan wij daar ook verder op in.
•
•
•
•
•
•

Wet- en regelgeving
De positie van de Preventiemedewerker
Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) in
relatie tot de Arbo catalogus
Oefenen met RI&E
Verdiepende Risico-Inventarisaties en –
evaluaties zoals machineveiligheid
Bedrijfsspecifieke onderwerpen

De cursus preventiemedewerker van BAVO wordt afgesloten met een certificaat.
Deze cursus wordt gehouden op onze locatie maar in-company (vanaf 6 medewerkers)
is ook mogelijk, informeer eens naar de mogelijkheden.
Vanuit bovenstaand gegeven heeft BAVO een cursusprogramma opgesteld waarbij wij preventiemedewerkers
de kneepjes van het vak leren en waarbij aandacht wordt besteedt aan de bedrijfssituatie van de cursist.
Maatwerk noemen we dat.

Arbowet gewijzigd - Basiscontract verplicht!
Per 1 juli 2017 is de Arbowet gewijzigd. In de vernieuwde Arbowet wordt
de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de
arbodienstverlening vergroot en staat preventie nog meer centraal. Zo
wordt de positie van de preventiemedewerker versterkt, krijgt het
medezeggenschapsorgaan een grotere rol bij het arbobeleid en worden
de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts aangescherpt.
Zonder basiscontract direct een boete
De belangrijkste wijziging van de Arbowet is, dat de werkgever verplicht een basiscontract moet
afsluiten met een arbodienst of een bedrijfsarts. Beschikt de werkgever daar niet over, dan wordt direct
een boete opgelegd. U krijgt ook een boete van de Inspectie SZW als er wel een basiscontract is, maar
daarin géén afspraken staan over de verzuimbegeleiding door de werkgever.

Wat is er veranderd? De belangrijkste wijzigingen op een rij:
Basiscontract

Duidelijkere rol preventiemedewerker

Een van de belangrijkste punten van de nieuwe
Arbowet is de invoering van het basiscontract. Het
basiscontract stelt minimumeisen aan het contract
tussen arbodienstverleners en werkgevers, onder
andere over de toegang tot de werkvloer en de
second opinion. In het basiscontract staan rechten en
plichten voor de werkgever, werknemer en de
arbodienstverleners. Uiteraard blijft de mogelijkheid
bestaan om meer te doen, hiervoor kunnen
maatwerkafspraken worden gemaakt.

Naast de bedrijfsarts krijgt ook de preventiemedewerker
een stevigere rol in de nieuwe Arbowet. Elk bedrijf
moest al ten minste één werknemer aanwijzen als
preventiemedewerker. De preventiemedewerker heeft
als taak te adviseren aan en samen te werken met de
bedrijfsarts en andere arbodienstverleners. De
benoeming van de persoon en de positie van de
preventiemedewerker in de organisatie zal nu met
instemming van de OR of PVT plaatsvinden.

Open spreekuur

Second opinion

In de nieuwe Arbowet moet de werkgever ervoor
zorgen dat de werknemer de bedrijfsarts kan
bezoeken als hij vragen heeft over zijn gezondheid in
relatie tot het werk, ook als de werknemer nog niet
verzuimt of klachten heeft. Dit kan bijvoorbeeld via
een open spreekuur. Iedere werknemer heeft dus het
recht om zonder toestemming van de werkgever de
bedrijfsarts te bezoeken. Dit heeft als doel klachten
en verzuim te voorkomen.

Indien de werknemer twijfelt aan de juistheid van het
door de bedrijfsarts gegeven advies, kan de werknemer
een second opinion van een andere bedrijfsarts
aanvragen. Dit geeft een werknemer de mogelijkheid
om het oordeel van de bedrijfsarts te laten wegen door
een andere bedrijfsarts. Bedrijfsartsen moeten zo’n
verzoek altijd honoreren, tenzij er zwaarwegende
argumenten zijn om het niet te doen. De second opinion
wordt door de werkgever betaald.

Vrije toegang werkvloer

Toezicht en handhaving

Daarnaast moet de bedrijfsarts ook iedere werkplek
kunnen bezoeken om zo het bedrijf beter te leren
kennen. Dit geeft de bedrijfsarts goed inzicht in de
arbeidsomstandigheden en de belasting in het werk
waarmee hij ook een goed advies kan geven aan de
organisatie

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(Inspectie SZW) krijgt meer mogelijkheden om
werkgevers, arbodienstverleners en bedrijfsartsen
sancties op te leggen bij het niet naleven van de
regelgeving en het basiscontract.

Overgangsperiode:
De gewijzigde beleidsregel voor boetes is van toepassing op alle nieuwe (basis)contracten die vanaf 1 juli 2017 worden
gesloten. Vóór 1 juli 2018 moeten alle contracten voldoen aan de nieuwe regelgeving.

Veilige werkomgeving!

Een arbeidsmiddel is alles waarmee in uw
organisatie wordt gewerkt. Dus: alle apparaten,
installaties, machines en gereedschappen.
Heeft u alles goed geregeld?
Veiligheid van Arbeidsmiddelen:
De veiligheid van arbeidsmiddelen kan verminderen door slijtage of door foutieve
installatie. Zij kunnen daardoor gevaar opleveren voor uw werknemers. Het is daarom
belangrijk dat u periodiek uw arbeidsmiddelen (machines) laat beoordelen. Daarmee
verifieert u of de arbeidsmiddelen nog veilig zijn voor uw werknemers.
Veiligheid van machines en arbeidsmiddelen: RI&E Arbeidsmiddelen
Volgens hoofdstuk 7 van het Arbobesluit is het noodzakelijk om een RI&E uit te voeren
van de aanwezige arbeidsmiddelen. Dit geldt niet alleen voor Arbeidsmiddelen die vóór 1
januari 1995 ter beschikking zijn gesteld aan werknemers maar geldt ook voor nieuwe
machines die al een CE markering hebben.
Deze RI&E arbeidsmiddelen (ook wel RI&E Machines genoemd) is een verdiepend
onderzoek naar de risico’s die de medewerkers lopen tijdens het gebruik van
arbeidsmiddelen. In de algemene RI&E wordt deze verdieping veelal niet opgenomen.
Bij de uitvoering van de machine-RI&E maakt BAVO gebruik van de risicobeoordeling
volgens de norm: NEN-EN-ISO 12100:2010 en de huidige stand der techniek. Daarbij
vinden onder andere beoordelingen plaats van de interacties tussen de verschillende
machineonderdelen ten opzichte van het geheel (indien van toepassing) als ook ten
opzichte van de arbeidsplaats.
Aan de hand van een risicobeoordeling worden de geïnventariseerde risico’s geëvalueerd
en geclassificeerd. Elk waargenomen risico wordt gedocumenteerd en voorzien van
tekortkoming(en) (normartikel).
BAVO doet het anders, U moet er mee kunnen werken !
De risicoanalyses van BAVO worden per machine uitgewerkt in een methode die als
uitgangspunt heeft dat onherstelbaar letsel niet is toegestaan. Deze methode is door de
Hogere Veiligheidskundige van BAVO al vanaf 2008 ontwikkeld en is door de inspectie
SZW beoordeeld als een goede en juiste praktijk.
De methode heeft een eigen methode voor de ranking van risico’s, het berekent het
Performance Level(benodigd bij veiligheidsbesturingen) of het SIL level (Safety Integrity
Level) voor processen, en geeft een beheersmaatregelen weer op basis van de arbeidshygiënische strategie. Kortom: in één risicoanalyse alle noodzakelijke gegevens
voorhanden.

ARBEIDSPLAATSEN EN ARBEIDSMIDDELEN

Uw medewerkers moeten veilig en gezond
kunnen werken. Dat begint bij een goede
werkomgeving: de plek waar zij werken en de
spullen waarmee zij werken, kortom:
de arbeidsplaatsen en arbeidsmiddelen.

Het plan van aanpak wordt voorzien van praktisch advies en wordt
automatisch gegenereerd. U kunt er zo mee aan de slag.

Neem contact op voor nadere informatie over het uitvoeren van een RIE arbeidsmiddelen via: 0546-763408 of 06-30894565.
via email: info@bavo.nu

Veilige werkomgeving!

Werknemers in Nederland hebben recht op een
veilige en gezonde werkplek. Slecht ingerichte
werkplekken kunnen leiden tot
gezondheidsklachten en ongevallen.
Een arbeidsplaats zijn die plekken waar uw medewerkers hun werkzaamheden
verrichten. Dat kan een kantoor zijn, een werkplaats maar ook op locatie
(bouwvakkers die bijvoorbeeld op een steiger werken).
Heeft u die arbeidsplaatsen goed geregeld en hoe houdt u daar toezicht op?
Veiligheid van Arbeidsplaatsen:
Natuurlijk: elke werknemer moet veilig werken en opletten dat machines en de werkplek
veilig zijn.
Maar maak daarnaast ook altijd één of meer medewerkers, bijvoorbeeld de direct
leidinggevende van de afdeling of het team, expliciet verantwoordelijk voor regelmatige
controle op de veiligheid van arbeidsplaatsen (en arbeidsmiddelen). In kleine organisaties
kunt u deze taak ook zelf uitvoeren
Hoe vaak is vaak genoeg?
Dat hangt ervan af. Hoe groter het risico, hoe vaker u moet controleren. Dit bepaalt u voor
iedere arbeidsplaats en voor elk arbeidsmiddel afzonderlijk.
Bijvoorbeeld: de werkvloer moet u dagelijks controleren, die moet altijd opgeruimd zijn.
En machines laat u bij het opstarten altijd controleren door de gebruiker. Maar de airco
van het kantoor hoeft u maar een of twee keer per jaar te laten controleren.
Met regelmatige controles kunt u onveilige situaties tijdig signaleren en verhelpen.
Uw persoonlijk toezicht blijft nodig
U heeft één of meer medewerkers aangewezen voor de controle op de veiligheid van
arbeidsplaatsen en arbeidsmiddelen. Maar uw persoonlijk toezicht blijft nodig. Houd de
vinger aan de pols. Bijvoorbeeld door:
•
•
•

regelmatig werkoverleg
schriftelijke rapportages van de medewerkers die belast zijn met de controle
zelf de arbeidsplaatsen inspecteren

Bij het opstellen van de RI&E arbeidsmiddelen (ook wel RI&E Machines genoemd) letten
de adviseurs niet alleen op machines maak ook met de interfaces van de omgeving.
Vooral die omgeving is cruciaal in het veiligheidsniveau. Gaat u er bewust mee om?

ARBEIDSPLAATSEN EN ARBEIDSMIDDELEN

De meeste mensen brengen dagelijks ongeveer
een derde van de tijd door op het werk. Daarom
is het belangrijk dat de inrichting van de
werkplek voldoet aan de daarvoor gestelde
veiligheids- en gezondheidseisen.

Daarom beoordelen wij standaard bij de RI&E
Arbeidsmiddelen ook de gehele werkomgeving.
Neem contact op voor nadere informatie over het uitvoeren van een RIE arbeidsmiddelen via: 0546-763408 of 06-30894565.
via email: info@bavo.nu

Bedrijfshulpverlening!

In deze Wet wordt onder andere gesproken van het verlenen van deskundige bijstand
op het gebied van bedrijfshulpverlening. Werknemers die deze deskundige bijstand
binnen een bedrijf of instelling verlenen, worden bedrijfshulpverleners (BHV'ers)
genoemd. Alle bedrijfshulpverleners van een organisatie vormen samen de BHVorganisatie. Sinds 1994 is bedrijfshulpverlening in organisaties verplicht. Voor
sommige organisaties worden uitzonderingen gemaakt, maar als bijzondere gevaren
aanwezig zijn, kan worden bepaald dat deze regel ook op hen van toepassing is.
De BHV-organisatie:
Een BHV-organisatie omvat alle personen die ten aanzien van de
bedrijfshulpverlening taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben. De taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de BHV-organisatie zijn schriftelijk
vastgelegd en de leden van de BHV-organisatie worden schriftelijk aangesteld. De
werkgever kan zelf de BHV-taken op zich nemen, maar moet wel ten minste één
werknemer aanwijzen die hem vervangt bij zijn afwezigheid. Binnen de BHV-organisatie
zijn bedrijfshulpverleners aangesteld die zijn belast met minimaal de hieronder vermelde
taken:
•

het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;

•

het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van
ongevallen;

•

het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere
personen in het bedrijf of de inrichting.

Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever dat doeltreffende verbindingen worden
onderhouden met externe hulpverleningsorganisaties, zoals de gemeentelijke of
regionale brandweer en de ambulance. Dit is van belang voor noodsituaties waarin de
deskundigheid en hulpmiddelen van de bedrijfshulpverleners niet toereikend zijn, zoals bij
een grote brand of een reanimatie.

BEDRIJFSHULPVERLENING

In Richtlijn 89/391/EEG, van 12 juni 1989, van de
Raad van de Europese Gemeenschappen,
betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen
ter bevordering van de verbetering van de veiligheid
en de gezondheid van de werknemers op het werk,
zijn verplichtingen vastgelegd voor werkgevers en
werknemers over veiligheid en gezondheid op het
werk. Alle landen van de Europese Unie moeten
deze richtlijn verwerken tot nationale wetgeving en
in Nederland is dit terug te vinden in artikel 3 van
de Arbeidsomstandighedenwet.

De BHV opleidingen bij BAVO
BAVO verzorgt een tweedaagse basiscursus BHV voor nieuwe BHV-ers.
Afhankelijk van het brandrisico (dit wordt bepaald in uw RI&E) binnen uw bedrijf volgt een
halve of hele dag herhalingscursus.
Bedrijfshulpverleners leren hoe ze levensreddende eerste handelingen verrichten en hoe
te handelen bij brand en ontruiming. In theorie én praktijk! Inclusief nascholing van een
halve of hele dag per jaar en nascholing AED.
Training op maat in kleine groepen * Erkend en gebruiksvriendelijk cursusmateriaal * Vakbekwame en toegewijde docenten * Persoonlijke afstemming halve/hele dag nascholing BHV* Vier keer per jaar gratis inloopavond reanimatie
(Dé manier om je kennis bij te houden!)

VCA logo’s gewijzigd
De oude VCA logo's worden de komende tijd uitgefaseerd. Deze worden nu nog gebruikt op bijvoorbeeld VCAdiploma's en -certificaten en bedrijfsmiddelen van gecertificeerde bedrijven, zoals websites en bedrijfsauto's.
Gebruikers moeten de oude logo's vervangen door de nieuwe logo's. We raden aan dit te doen op het moment
dat een bedrijfsmiddel aan vervanging toe is, om onnodige kosten te voorkomen. De oude logo's blijven geldig
tot 2028, maar het gebruik hiervan wordt niet langer ondersteund.
Aanleiding voor de nieuwe logo's is de nieuwe huisstijl van de Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV),
de eigenaar van het VCA-systeem. Door één stijl te gebruiken voor de SSVV en VCA/VCO/VCU, wordt duidelijk
dat eigenaar en systeem bij elkaar horen.

Transitie ISO managementsystemen
Veel bedrijven/organisaties zijn gecertificeerd voor de meest bekende ISO normen 9001 en 14001. In 2015 zijn
beide normen herzien. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe versies, ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015.
Alle ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerde bedrijven/organisaties moeten voor september 2018 de transitie
maken naar de nieuwe norm.
Het transitietraject dient te worden doorlopen in een fasering, conform de systeemeisen van de ISO 9001:2015
en ISO 14001:2015 en met de High Level Structure als uitgangspunt.
BAVO kan u ondersteunen in dit transitietraject.
We beoordelen uw huidige systeem Uw organisatie wordt op de belangrijkste aspecten van de nieuwe ISO
normen doorgelicht (GAP analyse). De GAP analyse verloopt als een proefaudit, tijdens deze proefaudits wordt
er een vergelijking voor u gemaakt van de huidige situatie en de gewenste situatie.
Na afloop weet u in hoeverre het managementsysteem van uw organisatie voldoet en welke verbeteringen u
kunt (moet) doorvoeren. Dit verwoorden wij in een concreet actieplan voor uw organisatie, gericht op uw
organisatie en minder op theorie. Dit actieplan stellen we samen met u op, u weet immers als geen andere waar
uw doelstellingen liggen.

Subsidie verwijderen asbestdaken
De Subsidieregeling verwijderen asbestdaken richt zich op particulieren, (agrarische) bedrijven, nonprofitorganisaties en overheden. Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor er asbestvezels vrijkomen in
de leefomgeving. Om het risico voor de gezondheid te beperken zijn asbestdaken vanaf 1 januari 2024
verboden. Het verbod houdt in dat de eigenaren van asbestdaken in de periode 2016-2024 het asbestdak
moeten laten verwijderen.
In 2018 is een subsidiebudget van € 11,3 miljoen beschikbaar gesteld, maar LET OP. Omdat het budget van
2017 al overschreden was zal in eerste instantie die overschrijding uit de pot 2018 komen. Dit betekent dat in
2018 de pot ook snel leeg zal zijn. Lees hier alles over de subsidieregeling.

Jaarplan 2018 inspectie SZW
Naast de positieve kant van de toenemende economische groei en het stijgende aantal
werkenden springen ook de negatieve aspecten in het oog:
meer risico’s op onveilig, ongezond en oneerlijk werk.
Dit staat in het Jaarplan 2018 van de Inspectie SZW. Welke inspectieonderwerpen komen in uw
sector aan bod? Ook dat kunt u nalezen in het programma.

Terugblik Arbo-Projecten in 2017.
2017 kenmerkte zich voor BAVO in een scala van uiteenlopende projecten. Projecten waarbij de
deskundigheid gevraagd werd vanuit de opdracht verlenende partijen. Een korte impressie:
Op 27 augustus 2017 werd Holland Casino Groningen getroffen door een zeer
grote brand. Een brand die uiteindelijk het gehele pand verwoestte. In oktober
startte de uitdagende sloop die geen standaard was. Veiligheid stond in het
project steeds voorop; naast de werkzaamheden binnen het sloopterrein ook veel
aandacht voor de omliggende omgeving. De Hogere Veiligheidskundige van
BAVO ondersteunde de samenwerkende partijen onder leiding van B. Steenhuis
Sloopwerken B.V.
In dit project “Lariks” worden 14 verouderde seniorenwoningen, 5 flats en een gymzaal gesaneerd en gesloopt. E.e.a.
past in de verduurzaming van de woonomgeving zoals Actium
wonen die heeft ingezet in Assen. Bekend bij dit soort woningen is de toepassing van asbest in o.a. rioleringen en verloren
bekistingen. BZN Sloopwerken (tegenwoordig Revoort Slopen
en Saneren) voert de sanering en sloop van de diverse wooneenheden uit. BAVO ondersteunt hierin bij de aanpak van de
asbestsanering.

Machineveiligheid
De aanpak van machineveiligheid, en dan met name het opstellen van de inventarisaties heeft in 2017 een grote vlucht genomen. Reden: vanwege het feit dat de RI&E
Arbeidsmiddelen zoals BAVO die opstelt, zeer volledig is en past bij de huidige
denkwijzes m.b.t. arbeidsveiligheid. Inmiddels opereren we in deze discipline landelijk zoals voor:
Algemene RI&E’s
In 2017 mochten we veel RI&E’s opstellen voor allerlei types bedrijven, van klein tot groot.
RI&E’s die we soms zelfstandig maar ook veelal in samenwerking met preventiemedewerkers
opstelden, o.a.:

Begeleiding asbestsanering
Omdat asbestsanering soms plaatsvindt in risicovolle gebouwen is de inzet van een gecertificeerd HVK soms noodzakelijk: In 2017 ondersteunden we opdrachtgevers en saneerders waaronder:
D’asbestlogisch - Actium Wonen - Man&Mach - BZN Asbestsanering - Bork sanering - Oenema Asbestechniek Nederland - Flory - MACG - MUG Ingenieurs - RW Advies.
Niet standaard!
Veel kom je ze niet meer tegen: PCB-oliehoudende transformatoren.
In een centrumpand in Groningen stonden er nog twee. En die voer je niet
zomaar af. Een klus waarbij partijen samen optrokken, mooie klus van samenwerking met Flory Asbestverwijdering.
Managementsystemen
In 2017 mochten we ook weer een diversiteit aan ISO en VCA gecertificeerde bedrijven begeleiden in hun (her)certificatietrajecten.
Daarnaast veel andere projecten en opdrachtgevers die we niet allemaal (met naam) kunnen noemen. Namens BAVO allemaal
bedankt voor het vertrouwen in ons bedrijf. Dat we in 2018 ook weer succesvol met u mogen samenwerken.

Werken met risico’s ? Zet altijd de juiste deskundigheid in.

VCA Examens NIEUWE STIJL
Iedere werknemer wil aan het einde van de werkdag weer gezond naar huis. Daarom is het
belangrijk dat uw medewerkers goed zijn opgeleid en de juiste instructies hebben gevolgd.
Vanaf 1 september 2017 zijn de eind- en toets termen voor de VCA Veiligheidsexamens
gewijzigd. BAVO speelt hier op in door lesmateriaal te gebruiken die u als kandidaat voorbereidt
op de nieuwe examenmethode. We gebruiken de nieuwste lesboeken, praktisch goed leesbaar
en voorzien van goede praktijkvoorbeelden, daarnaast geven onze praktijkdocenten uitvoerig
toelichting in een dagcursus waarbij kwaliteit voorop staat.
Eerstvolgende VCA examenmogelijkheden:
•

12 januari 2018, cursus en examen

•

18 januari 2018, cursus en examen

•

9 februari 2018, cursus en examen

•

15 februari 2018, inloopexamen om 19:00 uur

•

23 februari 2018, cursus en examen

•

9 maart 2018, cursus en examen

•

15 maart 2018, inloopexamen om 19:00 uur

•

23 maart 2018, cursus en examen

•

13 april 2018, cursus en examen

•

19 april 2018, inloopexamen om 19.00 uur
Training op maat in kleine groepen * Op onze locatie of in-company * Zelfstudie mogelijk *
Maandelijkse inloopexamens * Examengarantie * Cursus in meerdere talen * Digitaal voorleesexamen mogelijk *
Elke tweede vrijdag van de maand VCA-cursus en -examen * Beeldschermexamens met direct examenresultaat

Aanmelden via: info@bavo.nu of via 0546 - 76 34 08

Contact opnemen
Neem voor meer informatie
over onze diensten en producten telefonisch contact met
ons op.
BAVO
Zenderseweg 36a
7665 TM Albergen

T +31 (0)546- 76 34 08
Of mail ons op:
info@bavo.nu

Bezoek onze website op
www.bavo.nu

