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Waarom dit NRK informatieblad 

1. Inleiding 
De eisen aan bedrijven op het gebied van Arbeidsomstandigheden zijn de laatste twee 

jaar in beweging. Dat komt door de aanpassing van de Arbowet en omdat de 

werkgevers- en werknemersorganisaties (hierna sociale partners) hebben gewerkt aan 

het opstellen van een actuele Arbocatalogus en Branche RI&E voor de rubber- en 

kunststofindustrie (RKI). 

In dit voorlichtingsblad zetten we alle informatie op een rij. We geven een gedetailleerd 

overzicht van de aangepaste eisen aan bedrijven in de rubber- en kunststofindustrie. Als 

geheugensteun zetten we de aanpassingen in de Arbowet uit 2017 ook op een rij. In het 

tweede deel gaan we in op de prioritaire risico’s en hoe die zijn vertaald in de Branche 

RI&E. Daarna volgt een toelichting die bedrijven helpt bij het aan de slag gaan met de 

Branche RI&E. 

 

2. Overzicht van de aangepaste eisen aan bedrijven 

2.1 De wijzigingen in de Arbowet op een rij 

De nieuwe eisen die de Arbowet aan bedrijven stelt zijn: 

 Basiscontract arbodienstverlening met onder andere 

afspraken over preventie. 

 Preventie staat centraal en de positie van preventie 

medewerker is versterkt. 

 Grotere rol van OR / PVT bij Arbobeleid. 

 Verandering van rol bedrijfsarts. 

 Aandacht voor psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is 

verplicht. 

 

 

2.2 Een verplicht basiscontract arbodienstverlening 

Alle bedrijven dienen per 1 juli 2018 een basiscontract te hebben afgesloten met een 

arbodienst of arbodienstverlener. Dat mag bijvoorbeeld ook een zelfstandige adviseur 

zijn of een adviesbureau. U hoeft ook niet alle verplichte elementen bij één 

dienstverlener onder te brengen. 

Voor verzuimbegeleiding hebt u waarschijnlijk al een eigen bedrijfsarts of een 

arbodienst(verlener). De bedrijfsarts kan een deel van zijn/haar taken delegeren, naar 

bijvoorbeeld een casemanager. Voor preventie heeft u mogelijk een andere adviseur / 

arbodienst. 

 

 

 

 

 

 

 

Per 1 juli 2017 is de Arbowet 

gewijzigd en de verplichtingen 

zijn per 1 juli 2018 ingegaan. 

De wijzigingen in de Arbowet 

hebben dus direct effect op uw 

bedrijf. 
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NB: Als u een dergelijk contract / contracten niet kunt laten zien, dan kan Inspectie SZW 

u direct een boete opleggen. Die kan oplopen tot € 9.000,-. 

 

2.3 Een nieuwe positie en nieuwe taken voor de preventiemedewerker 

Wie de preventiemedewerker is en wat zijn/haar takenpakket is, moet u vastleggen. Als 

er in uw bedrijf een OR / PVT is, dan moet die schriftelijk met de persoon en het 

takenpakket instemmen. Deze benoeming geldt voor een periode van 3 tot 4 jaar. In 

deze periode heeft de preventiemedewerker voor dit deel van zijn/haar taken op een 

vergelijkbare manier ontslagbescherming als de OR-leden. 

De directie EN OR / PVT hebben het recht om het vertrouwen in de 

preventiemedewerker op te zeggen. Bij een verlenging van de benoeming moet daarom 

weer toestemming gevraagd worden aan de OR / PVT. 

NB: Als u dit niet formeel geregeld hebt, dan is dat een direct beboetbaar feit. De boete 

bedraagt € 1.500,-. 

De taken van de door u aangestelde preventiemedewerker zijn in de wet uitgebreid. De 

preventiemedewerker moet de spin in het web zijn op het gebied van 

arbeidsomstandigheden in het bedrijf en de contacten onderhouden met de externe 

partijen, zoals arbodienstverleners en Inspectie SZW. Het is de bedoeling dat hij/zij: 

 Meewerkt aan het opstellen van uw RI&E. 

 Meewerkt aan het uitvoeren van maatregelen die noodzakelijk zijn op basis van de 

uitgevoerde RI&E. 

 Overleg voert met de OR / PVT. 

U moet een contract hebben waarin alle volgende zaken zijn vastgelegd: 

• Verzuimbegeleiding. Hierin ligt ook vast dat de medewerker het recht heeft op een 

‘second opinion’ als hij/zij het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts. Uw 

bedrijfsarts moet beschikken over een klachtenregeling. Deze ‘second opinion’ is 

voor rekening van de werkgever. 

• Het arbeidsomstandigheden spreekuur. Uw medewerker moet een afspraak met 

uw bedrijfsarts kunnen maken, zonder dat uw medewerker u dat hoeft te melden. U 

bent verplicht uw medewerkers hierover actief te informeren. 

• Dat de bedrijfsarts / arbodienstverlener(s) de werkplek mogen bezoeken. Dat is een 

nieuw ‘recht’ dat vastligt in de wet. 

• Het toetsen van de RI&E door een arbodeskundige (voor bedrijven met meer dan 

25 medewerkers). Dit moet u dus contractueel vastleggen. 

• Het aanbieden aan alle medewerkers van een PAGO (Periodiek 

ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek). In de Arbocatalogus van onze sector ligt 

vast dat een PAGO minimaal een keer per vier jaar wordt aangeboden en afhankelijk 

van de risico’s in uw bedrijf vaker. Met behulp van dit onderzoek gaat u na of de 

risico’s in uw bedrijf tot klachten / gezondheidsschade bij uw medewerkers leiden. 

Vaak worden hierbij diverse lichamelijke onderzoeken verricht. Dat is niet verplicht. 

• Aandacht aan preventie. De precieze inhoud hiervan is niet vastgelegd. Dat 

bespreekt u samen met uw arbodienstverlener. 
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 Een vraagbaak is voor de medewerkers in het bedrijf. 

 

Nieuw is dat de preventiemedewerker ook: 

 Minimaal één keer per jaar de stand van zaken met betrekking tot 

arbeidsomstandigheden bespreekt met directie, OR / PVT en de externe 

arbodienstverleners (bijvoorbeeld de bedrijfsarts). 

 Een praktisch jaarverslag opstelt. Dat mag een lijst zijn van wat allemaal gedaan is in 

het afgelopen jaar op het gebied van verbeteren van arbeidsomstandigheden. 

 Nauw samenwerkt met de arbodienstverlener(s). Dit betreft dus ook het uitwerken 

van wat in het contract vast ligt. Bijvoorbeeld het toetsen van de RI&E, aanbieden 

van het PAGO.  

 

3. Nieuwe eisen verwerkt in de Branche RI&E 

3.1 Prioritaire risico’s 

Op basis van de Arbowet en nieuwe eisen die aan de RI&E gesteld worden op het 

gebied van werkdruk en ongewenst gedrag, is het aantal prioritaire risico’s in de rubber- 

en kunststofindustrie gestegen van 6 naar 8: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mede vanwege deze nieuwe prioritaire risico’s hebben de sociale partners in de 

kunststof- en rubberindustrie het Branche RI&E-instrument geactualiseerd. De 

oplossingen in de Branche RI&E zijn aangepast en zo is een nieuwe stand der techniek 

voor onze branche vastgelegd op het gebied van arbo. Dat betekent dat enkele nieuwe 

oplossingen/maatregelen zijn toegevoegd en sommige oplossingen nu verplicht zijn waar 

ze in de vorige editie nog vrijwillig waren. 

 

3.2 Toelichting nieuwe prioritaire risico’s  

In de nieuwe Branche RI&E: 

 Is Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) een nieuw hoofdstuk. Omdat het verzuim 

door werkdruk en stress hoog is en blijft stijgen, is dit een belangrijk aandachtspunt. 

Bedrijven dienen maatregelen te nemen zodat de belasting van hun medewerkers niet 

leidt tot vermijdbaar verzuim. Ook ongewenst gedrag is voor onze sector een 

belangrijk risico geworden. 

Een RI&E wordt door Inspectie SZW als onvolledig beschouwd als de risico’s 

werkdruk en ongewenst gedrag ontbreken. Voor een bedrijf met meer dan 25 

medewerkers houdt dit in dat die in kaart moeten worden gebracht door een 

 Geluid 

 Hitte 

 Machineveiligheid 

 Transportveiligheid 

 Fysieke belasting 

 Gevaarlijke stoffen (uitgebreid) 

 Werkdruk (nieuw) 

 Ongewenst gedrag (nieuw) 
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vragenlijst uit te zetten die door minimaal 50% van uw medewerkers is ingevuld. 

Indien er knelpunten blijken te zijn, moet u ook een verdiepend onderzoek uit (laten) 

voeren. 

 Het onderdeel Gevaarlijke stoffen is uitgebreid. De Arbowet en Branche RI&E 

verplichten bedrijven om de gevaarlijke stoffen die in het bedrijf worden gebruikt te 

inventariseren, voor elke stof een grenswaarde te bepalen, hun risico voor 

medewerkers vast te stellen en maatregelen te nemen om het risico op te heffen.  

Uw bedrijf is ook verplicht een lijst bij te houden van werknemers die kunnen worden 

blootgesteld aan kankerverwekkende of mutagene stoffen. Werknemers hebben 

recht op inzage en een afschrift van hun gegevens.  

Dit is de kern van het vier stappenplan van Inspectie SZW. De Branche RI&E stelt 

wel die eis, maar is geen instrument waarmee u de actie kunt uitvoeren. Bedrijven 

gebruiken daarvoor veelal één van de twee volgende instrumenten: 

o De stoffenmanager van Cosanta waarvoor een betaald abonnement nodig is. 

o De module gevaarlijke stoffen in de RI&E van Arboplaats (Mijn RI&E 3.0) 

waarvoor een apart betaald abonnement nodig is. 

 

4. Wat u wilt weten als u aan de slag gaat met de Branche 

RI&E  
De geactualiseerde Branche RI&E is in het voorjaar van 2019 opgesteld. De sociale 

partners hebben ook de erkenning aangevraagd. Op 13 juni jl. heeft het Steunpunt RI&E 

de nieuwe Branche Risico- Inventarisatie en –Evaluatie Arbeidsomstandigheden voor de 

rubber- en kunststofindustrie opnieuw erkend. 

Als gevarieerde industrie met uiteenlopende materialen en productietechnieken zijn er 5 

RI&E’s die elk gericht zijn op een deel van de rubber- en kunststofindustrie. Er zijn RI&E- 

instrumenten voor: 

 Thermoplasten 

 Zacht PVC 

 Rubber 

 Hard en zacht Polyurethaan Schuim 

 Composieten 

 

Als in uw bedrijf een van bovenstaande materialen/technieken wordt toegepast, dan 

geeft die Branche RI&E het actuele beeld van de eisen die sociale partners aan bedrijven 

stellen gegeven de wettelijke eisen en de stand der techniek. 

 

4.1 Wat betekent de erkenning door het Steunpunt voor 

uw bedrijf? 

De sociale partners hebben de nieuwe Branche RI&E 

goedgekeurd en daarmee besloten dat die de standaard is voor 

de rubber- en kunststofindustrie. Door de afgegeven erkenning 

heeft de Branche RI&E een officiële status. Het groene RI&E- 

erkenningsicoontje op de site van het Steunpunt RI&E bewijst 

dat.  

 

Op 13 juni jl. heeft het 

Steunpunt RI&E de nieuwe 

Branche Risico- Inventarisatie 

en –Evaluatie 

Arbeidsomstandigheden voor 

de rubber- en 

kunststofindustrie opnieuw 

erkend. 
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Dat betekent: 

 Dat de Branche RI&E toegankelijk is voor alle bedrijven in de RKI. Voor leden van 

NRK is het gebruik gratis; niet-leden betalen een jaarlijkse vergoeding.  

 Die toegang naar ons Branche RI&E-instrument is te vinden via de website van 

Steunpunt RI&E: www.rie.nl.   

 Aanmelden kan ook via https://mijnrie.arboplaats.nl. 

 De erkenning heeft voor bedrijven met maximaal 25 medewerkers een belangrijk 

voordeel: zij zijn vrijgesteld van de verplichte toetsing 

van hun RI&E in combinatie met een plan van aanpak 

door een arbodienstverlener. 

 Die eis voor de verplichte toetsing van hun RI&E en 

plan van aanpak door een arbodienstverlener blijft 

gelden voor bedrijven met meer dan 25 medewerkers. 

 

4.2 Koppeling Branche RI&E met ‘Mijn RI&E’ 

Bij de introductie van de Branche RI&E RKI in 2012 hebben sociale partners drie 

belangrijke besluiten genomen die nog steeds hun vruchten afwerpen: 

 Het uitgangspunt is dat de RI&E direct door een bedrijf moet kunnen worden 

gebruikt. Daarom is die uitgewerkt naar 5 groepen materialen/technieken en de 

oplossingen die de RI&E aanreikt, zijn concreet en praktisch toepasbaar. 

 De Branche RI&E kent een digitaal instrument met de naam ‘Mijn RI&E’ waarmee alle 

bedrijven kunnen werken. Met bijna 400 deelnemende bedrijven is ‘Mijn RI&E’ een 

succes. De manier waarop een bedrijf zijn risico’s beheerst staat centraal.  

 Er is een directe koppeling tussen de Branche RI&E en de Arbocatalogus. Een bedrijf 

hoeft daardoor niet op twee plaatsen naar informatie te zoeken. 

 

 

4.3 Hoe werkt ‘Mijn RI&E’ 

De samenwerking van sociale partners van 2012 met Arboplaats wordt voortgezet. 

Arboplaats heeft de nieuwe Branche RI&E als deskundige begeleid en ook het internet 

instrument ‘Mijn RI&E’ aangepast.  

‘Mijn RI&E’ focust op de prioritaire risico’s in de RKI en vervolgens op de oplossing in 

het bedrijf.  

  

 

Op de overzichtspagina ziet u als gebruiker welke risico’s in welke processtap goed beheerst 

zijn, welke opgenomen zijn in het Plan van Aanpak en welke risico’s nog niet beheerst zijn. 

Voor risico’s die u nog niet afdoende beheerst hebt, kunt u een actiepunt aanmaken in het 

Plan van Aanpak. Daarin kunt u aangeven of u het risico beter wilt beheersen door de 

maatregelen die u al hebt consequenter te gaan gebruiken of door nieuwe 

beheersmaatregelen, zoals tilhulpmiddelen of afzuiging, aan te schaffen. Wijzigingen in uw 

bedrijfsprofiel of status van acties kunt eenvoudig bijwerken, waarna u een actueel plan van 

aanpak kunt maken. Het gaat telkens om de ‘Hoe-vraag’: HOE heb ik binnen mijn bedrijf het 

risico, van bijvoorbeeld te veel lawaai, beheerst? 

Links naar de branche RI&E RKI: 

https://mijnrie.arboplaats.nl 

of www.rie.nl  

http://www.rie.nl/
https://mijnrie.arboplaats.nl/
https://mijnrie.arboplaats.nl/
http://www.rie.nl/
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4.4 ‘Mijn RI&E’ en RI&E 3.0 

In 2012 is ‘Mijn RI&E’ gepresenteerd. Het is een samenwerking van sociale partners en 

Arboplaats. De lidbedrijven van de NRK kunnen ‘Mijn RI&E’ gratis blijven gebruiken.  

Deze gratis versie heeft geen vragenlijstmodule voor werkdruk en ongewenst gedrag. 

Een vragenlijstonderzoek over werkdruk en ongewenst gedrag is wel een eis voor een 

volledige RI&E voor bedrijven met meer dan 25 medewerkers.  

Als uw bedrijf met de gratis ‘Mijn RI&E’ werkt, zijn er voor een volledige RI&E dus één 

of twee aanvullende eisen:  

 Een volledig register / vier stappenplan voor gevaarlijke stoffen. Dit geldt voor alle 

bedrijven. 

 Een vragenlijstonderzoek naar (minimaal) werkdruk en ongewenst gedrag is verplicht 

voor de bedrijven met meer dan 25 medewerkers. Op basis van het onderzoek dient 

een specifiek Plan van Aanpak te worden gemaakt dat onderdeel is van de volledige 

RI&E.  

 

Om aan die nieuwe eisen te kunnen voldoen is een nieuwe versie ontwikkeld: De RI&E 

3.0. Deze nieuw tool heet ‘Mijn PrO’ (Prestatie Optimalisatie) en is een veel breder 

instrument dan alleen een RI&E. Mijn PrO heeft ook de volgende optionele modules: 

 Een module gevaarlijke stoffen waarmee u de 4 stappen van SZW kunt uitvoeren.  

 Een PSA-module waarmee u wel kunt voldoen aan de nieuwe verplichtingen die 

bedrijven met meer dan 25 medewerkers hebben voor het onderzoek dat ze moeten 

uitvoeren naar psychosociale arbeidsbelasting.  

 Een evaluatie-module waar u de effectiviteit van al uw maatregelen kunt bepalen. U 

kunt hiermee nagaan of het uw organisatie lukt om met uw huidige medewerkers tot 

67 door te kunnen blijven werken.  

 Een PAGO-module, waarmee u deze wettelijke verplichting kunt invullen. 

 Een module ‘werkgeluk’ / medewerkerstevredenheid.  

 

Met Mijn RI&E 3.0 kunt u ook voldoen aan de wettelijke verplichtingen voor het 

basiscontract arbodienstverlening, voor het preventie deel. De RI&E 3.0 is niet gratis 

voor bedrijven. Bedrijven sluiten een betaald abonnement met Arboplaats. 

 

4.5 Hoe zit het met de Arbocatalogus? 

Met de Inspectie SZW vinden sociale partners dat “De Arbocatalogus wordt gezien als 

een erkend, breed gedragen en door de sociale partners zelf uitgeschreven 'recept' ter 

bevordering van gezonde en veilige arbeidsomstandigheden.” Daarom zijn sociale 

partners in 2018 ook gestart met het actualiseren van de bestaande Arbocatalogus 

waarin de nieuwe wetgeving en stand der techniek zijn verwerkt. Al die oplossingen zijn 

integraal overgenomen in de Branche RI&E.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Helaas is die geactualiseerde Arbocatalogus nog niet goedgekeurd omdat er nog 

geen duidelijkheid is over de systematiek van de toetsing door de Inspectie SZW. Als 

sociale partners willen we graag dat de geactualiseerde Arbocatalogus – wellicht 

met enkele aanpassingen  - alsnog goedgekeurd wordt door de Inspectie SZW. De 

NRK is daar hard voor aan het lobbyen. 
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4.6 Bezoeken aan bedrijven door de Inspectie SZW 

De Inspectie SZW onderzoekt steekproefsgewijs bij bedrijven of zij zich aan de wettelijke 

eisen houden. De basis daarvoor is het ‘recept’ dat door sociale partners zelf is 

opgesteld. Hoewel de Arbocatalogus dus nog niet is goedgekeurd staan alle ingrediënten 

ook in de Branche RI&E. De Branche RI&E behandelt de prioritaire risico’s van bedrijven 

in de rubber- en kunststofindustrie. 

Als sociale partners vinden we daarom dat bedrijven die de Branche RI&E zorgvuldig 

maken en hun plan van aanpak uitvoeren, in principe voldoen aan de Arbowet.  

 

Dat laat onverlet dat de Inspectie SZW haar eigen verantwoordelijkheid heeft en bij een 

inspectie dus tot een afwijkend oordeel kan komen. In die gevallen adviseren we 

lidbedrijven van de NRK contact op te nemen met hun branchevereniging of de NRK. 

Niet aangesloten bedrijven kunnen contact zoeken met hun arbo-adviseur. 

 

5. Overzicht: actiepunten voor uw bedrijf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zorg dat u een basiscontract 

arbodienstverlening heeft. Dus 

niet alleen voor verzuim, maar 

ook voor preventie. De OR / 

PVT heeft instemmingsrecht. 

Hiermee voorkomt u een 

(hoge) boete. 

2. Zorg dat u de 

preventiemedewerker formeel 

heeft benoemd. Als er in uw 

bedrijf een OR of PVT is, dan 

moet die met deze benoeming 

formeel hebben ingestemd. 

 

3. Actualiseer uw RI&E.  

- Als u werkt met 'Mijn RI&E' dient u deze tool opnieuw te doorlopen. 

Besteed hierbij specifiek aandacht aan werkdruk, ongewenst gedrag en 

gevaarlijke stoffen. Daarnaast zijn er beheersmaatregelen toegevoegd 

die voor u van toepassing zijn. Omdat u ze heeft, of zou willen gaan 

gebruiken. Actualiseer vervolgens ook uw plan van aanpak. Ga naar: 

https://mijnrie.arboplaats.nl/view/user/login en log in op uw eigen 

account. 

- Heeft u een andere RI&E, neem dan contact op met de adviseur die 

deze voor u opgesteld heeft. 
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6. Dragende partijen van de Branche RI&E  
Dank aan de dragende partijen: 

 

 

 

 
 BureauLeiding, Kenniscentrum Kunststof Leidingsystemen 

 CompositesNL 

 CNV Vakmensen  

 FNV 

 Nederlandse Vereniging van Polyurethaan Hardschuim-

fabrikanten (NVPU) 

 NRK 

 NRK Flexibele Kunststoffen  

 NRK Folie 

 NRK PVT Kunststofverwerkers 

 NRK Verpakkingen  

 De Unie 

 Vereniging NVR Technische Rubber Artikelen 

 

5. Voor bedrijven met meer dan 25 medewerkers: voer 

een onderzoek uit naar werkdruk en ongewenst gedrag. 

Daarvoor zet u een vragenlijst uit onder al uw 

medewerkers. Deze vragenlijst moet wat onderwerpen 

betreft voldoen aan de eisen die de Inspectie SZW 

daaraan stelt. Het is verplicht dat minimaal 50% van uw 

medewerkers die vragenlijst heeft ingevuld. Zorg er 

voor dat op basis van dit onderzoek ook een concreet 

Plan van Aanpak wordt gemaakt om eventuele 

knelpunten te beperken.  

Het kan zijn dat u op basis van de gevonden knelpunten 

verplicht bent een verdiepend onderzoek uit te (laten) 

voeren. 

Dit totale onderzoek naar psychosociale 

arbeidsbelasting maakt u een onderdeel van uw RI&E. 

4. Zorg dat u voor uw gevaarlijke 

stoffen voldoet aan het vier 

stappenplan van de Inspectie 

SZW. U moet een lijst hebben 

van alle stoffen die u in uw 

bedrijf gebruikt, u moet van 

alle stoffen een grenswaarde 

hebben, u moet de 

blootstelling aan die stoffen 

meten / schatten en zo nodig 

adequate beheersmaatregelen 

treffen. 


