Inleiding
In de afgelopen periode is er veel gebeurd. De arbocatalogus is een beetje aangepast om het
overzichtelijker te maken en te houden.
We wensen u veel leesplezier.
Zijn er nog vragen, opmerkingen, tips? Neemt u gerust contact met ons op.

De website
Op de website zijn twee nieuwe thema’s aangemaakt: Bijzondere werkzaamheden en Gevaarlijke
stoffen.
Onder Bijzondere werkzaamheden zijn drie nieuwe richtlijnen gemaakt: Alleen werken, Besloten
ruimten en Werken op hoogte.
Onder het thema Gevaarlijke stoffen zijn twee nieuwe richtlijnen gemaakt: Beleid gevaarlijke stoffen en
Veilig werken met gevaarlijke stoffen.
Tevens zijn de bestaande richtlijnen, waar nodig, aangevuld met betrekking tot bovenstaande
thema’s.
Voor beide thema’s wordt nog een button ontworpen zodat ook deze thema’s met 1 klik te bekijken
zijn.

Arbodag pluimvee
De landelijke arbodag pluimvee vindt plaats op woensdag 6 februari 2019. Noteer deze datum vast in
uw agenda. In de loop van de ochtend komen de preventiemedewerkers bijeen, in de middag wordt
een zeer aantrekkelijk programma samengesteld voor alle arbo medewerkers in de sector. Ook
andere belangstellenden (VGW. OR, HRM en directie) zijn welkom. Nadere informatie volgt.

Risico inventarisatie en –evaluatie (RI&E)
Aan het einde van 2018 zal de Risico-inventarisatie en –evaluatie worden geupdated. Aan de
gebruikers wordt gevraagd om problemen, zaken die niet in de RI&E zijn opgenomen en waaraan wel
behoefte bestaat en eventuele omissies of fouten in het pakket voor eind september 2018 door te
geven aan Sharon Wolf van het secretariaat, sharonwolf@szpluimvee.nl.

Informatiematerialen
Op de website staat een aantal informatiematerialen.
In het verleden is er meer materiaal verschenen, alleen is hiervan geen materiaal meer op voorraad.
Alle verschenen brochures en posters zullen op de website te vinden zijn, zodat u deze kunt
downloaden en eventueel vermenigvuldigen voor gebruik binnen de ondernemingen.

Deze nieuwsbrief is uitgebracht door de Werkgroep arbocatalogus pluimvee.
Contactinformatie:
Postbus 331, 3990 GC Houten
Telefoon: 030-6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl
Website: www.szpluimvee.nl

Disclaimer
Deze nieuwsbrief is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhoud kunnen echter geen rechten worden ontleend en op
onvolkomenheden kunnen geen aanspraken worden gemaakt.

