Inleiding
In de afgelopen periode zijn er weer wat ontwikkelingen geweest met betrekking tot de arbocatalogus.
We wensen u veel leesplezier.
Zijn er nog vragen, opmerkingen, tips? Neem gerust contact met ons op.

Asbest
De richtlijn voor asbest is aangepast.
http://www.szpluimvee.nl/page/335/bedrijfsruimten-inrichten.html onder het kopje eisen voor
asbestbeheersing.

Cursussen preventiemedewerkers
De eerste groep is inmiddels succesvol gestart met de basiscursus. In 2017 zullen deze deelnemers
de vervolgcursus gaan volgen.
Ook interesse in de cursus preventiemedewerker?
In 2017 zal bij voldoende aanmelding een 2e groep starten. Bij aanmelding vóór 31 december 2016,
kunt u direct een subsidieverzoek indienen voor 50% van de genoemde kosten via de
subsidievoorwaarden van de Stichting OFP.
Meer informatie over de cursus vindt u achterin deze nieuwbrief.

Arbomiddag
Volgend jaar wordt er weer een arbomiddag gehouden. Deze zal plaatsvinden op dinsdag 9 mei 2017.
Reserveer deze datum vast in uw agenda. Verder informatie volgt nog.

Risico inventarisatie en –evaluatie (RI&E)
Op- of aanmerkingen over de RI&E kunt u nog steeds melden bij het sociaal secretariaat,
030-6355250 of info@szpluimvee.nl.

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
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Basisopleiding Preventiemedewerker Pluimvee verwerkende industrie
Opleiding Preventiemedewerker specifiek op de sector gericht.
De basisopleiding Preventie-medewerker in de Pluimvee verwerkende industrie is speciaal gericht op
de sector. Naast algemene kennis over Arbowetgeving wordt met name ingegaan op de specifieke
maatregelen en risico’s die spelen in de pluimveeverwerkende industrie. Deelnemers leren vooral hoe
zij in het eigen bedrijf praktisch om kunnen gaan met veiligheid en gezondheid in het werk. Dat gaat
enerzijds om technische maatregelen, maar zeker ook om het gedrag van medewerkers.
Weten hoe het zit en dit praktisch maken
Uiteraard wordt kennis over maatregelen en risico’s geleerd. Dit is vooral gericht op de specifieke
brancheafspraken uit de Arbocatalogus en op de inhoud van het instrument om de Risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) mee uit te voeren. De preventiemedewerker weet na de opleiding
hoe hij voor het eigen bedrijf de kennis kan toepassen. Ook weet hij de weg naar aanvullende
informatie te vinden. Hiermee is een goede basis gelegd om binnen het bedrijf invulling te geven aan
de eisen die gesteld worden aan het Arbobeleid.
Medewerking krijgen
Theoretische kennis is nodig, maar in de praktijk is het net zo belangrijk om te weten wat de meest
effectieve aanpak is. Hoe ga je aan de slag met de RI&E en de maatregelen zodat het ook rendement
heeft. Daarbij is het belangrijk om in de aanpak goed aan te sluiten bij het beleid van het bedrijf en
invloed te krijgen op collega’s. Hoe ga je te werk om de betrokkenheid van iedereen te krijgen? Aan
de hand van een onderwerp wordt met de deelnemer bekeken welke aanpak de meeste kans van
slagen heeft.

Aanvullend blok: Vaardighedentraining voor de preventiemedewerker
In de rol van preventiemedewerker wordt voorlichting en instructie gegeven aan medewerkers, wordt
medewerking gevraagd van de leiding en wordt met de werkgever bekeken wat er gedaan moet
worden. In al deze situaties is de communicatie erg belangrijk. In dit dagdeel wordt uitleg gegeven
over effectief communiceren en wordt geoefend met gesprekstechnieken. Hiermee wordt de
deelnemer bewust van de manieren waarop hij of zij normaliter communiceert en leert hij of zij
alternatieven er bij om de communicatie te versterken.

Maatwerkblok: Preventiewerk voor gevorderden
Naarmate je als preventiemedewerker meer ervaring opgedaan hebt zullen de basistaken wel op orde
zijn. Maar hoe kom je verder met de lastige punten? Bijvoorbeeld fysieke belasting van vaste
werkplekken of medewerkers die blijven volharden in onveilige werkwijzes. In dit maatwerkblok
worden vraagstukken behandeld die vooraf door de deelnemers zelf worden aangedragen. De
workshopleider bereid vervolgens een programma voor om met de deelnemers tot een effectieve
aanpak voor het vraagstuk te komen. Vooraf wordt de kennis verzameld die nodig is om het vraagstuk
aan te pakken.
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