Jaargang 2, februari 2017

Nieuwsbrief

ARBEIDSVEILIGHEID
Met deze nieuwsbrief informeert de vakgroep arbeidsveiligheid je over de belangrijkste
ontwikkelingen op het gebied van arbeidsveiligheid binnen de brandweer. In dit nummer volgt een
korte terugblik op 2016 en een vooruitblik welke zaken in 2017 worden opgepakt.

Terugblik 2016
2016 stond in het teken van de doorontwikkeling van
wat er in 2015 allemaal in gang is gezet. Schoon
werken kreeg een grote impuls met de ontwikkelde
handreiking die in veel regio’s is geïmplementeerd. Dit
leidde tot mooie producten en innovaties die gedeeld
werden op het platform arbeidshygiëne op
Mijnbrandweer of de facebookpagina arbeidshygiëne.
Naast schoon werken werd er gewerkt aan een tool
voor het bespreken en verbeteren van de
veiligheidscultuur, werd de opzet voor de nieuwe
arbocatalogus aangepast en waren er diverse
bijeenkomsten en overleggen met vakbonden, inspectie
en het veld. De landelijke vakgroepdagen werden van
opzet veranderd en interactiever. De bijeenkomst in
oktober is goed bezocht en het leverde waardevolle
input uit het land op voor belangrijke onderwerpen.
Deze opzet willen we in 2017 blijven hanteren om
iedereen zo goed mogelijk aangesloten te houden en
mee te laten denken met belangrijke onderwerpen.

resultaten te kunnen presenteren. Onderstaande
punten zijn benoemd door de stuurgroep.
1. De totstandkoming van een branche RI&E: wat zijn
de risico's binnen onze branche?
2. De inrichting van een arbocatalogus: wat is ons
handelingsperspectief op het gebied van
arbeidshygiëne/schoon werken, asbestincidenten en
duiken?
3. Wetenschappelijk onderzoek: wat zijn exact de
risico's? Het lopende onderzoek ‘Blootstelling aan rook'
is een belangrijke pijler.

Vooruitblik 2017
Op woensdag 23 november 2016 kwamen in Soest
circa 40 mensen bijeen van de brandweer, het
kenniscentrum arbeidsveiligheid (KCAV), de vakbonden
en het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (SZW) om te praten over de
prioriteiten voor 2017 en 2018. Er is uitgebreid
gesproken over actuele thema's, good practices,
lopende onderzoeken en richtinggevers voor beleid.
Nog eens duidelijk werd dat we op de goede weg zitten,
maar dat er ook nog veel werk aan de winkel is. Op een
aantal belangrijke dossiers zijn ambities uitgesproken
en door aanwezigen is toegezegd hier aan bij te
dragen.

Focuspunten
De stuurgroep arbeidsveiligheid, bestaande uit
vertegenwoordigers van Brandweer Nederland, het
KCAV en de Brandweeracademie, heeft voor 2017 een
aantal speerpunten benoemd. Dit om een betere focus
aan te brengen en eind van het jaar een aantal

Branche Risico Inventarisatie en Evaluatie
De huidige basis RI&E wordt doorontwikkeld naar een
branche RI&E. Met deze branche RI&E kunnen regio’s
op dezelfde wijze hun risico’s inventariseren en
evalueren. Hoe de branche RI&E wordt vormgegeven,
is nu nog niet vastgelegd. De verwachting is dat de
RI&E meerdere modules zal bevatten en dat er een
duidelijke link is met de arbocatalogus die nu ook in
ontwikkeling is. De eerste stap die gezet wordt, is het
maken van een projectplan. Naar verwachting is dit in
het eerste kwartaal van 2017 afgerond.

Arbocatalogus Brandweer
Brandweermedewerkers kunnen tijdens hun werk in
aanraking komen met diverse risico’s. Hoe we deze
risico’s kunnen beperken en beheersbaar houden, kan
worden vastgelegd in een arbocatalogus. Vorig jaar is
besloten om de arbocatalogus op te bouwen naar het
voorbeeld van Ambulancezorg Nederland. Hierbij wordt
er eerst een algemeen gedeelte arbobeleid beschreven
gevolgd door uitgewerkte richtlijnen op een aantal
onderwerpen. Deze richtlijnen zijn afgestemd met
werkgevers en werknemers en zijn door de Inspectie
SZW getoetst.
De eerste thema’s die worden uitgewerkt, zijn asbest,
duiken en schoon werken. Deze zijn o.a. opgepakt op
aandringen van de Inspectie SZW en op basis van de
actualiteit. Voor de zomer van 2017 wil de vakgroep
een eerste versie van de arbocatalogus gereed hebben.
In de loop van 2017 zullen nieuwe thema’s worden
benoemd en uitgewerkt, hiervoor zal een beroep
worden gedaan op kennis uit het veld en zal er gekeken
worden naar de Branche R&IE, behoefte uit het land en
revelante ontwikkelingen.
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Onderzoek schoner werken
Met het literatuuronderzoek ‘rook als beroepsrisico’ en
de handreiking schoon werken zijn de afgelopen jaren
de eerste stappen richting schoner werken ingezet. Nu
de noodzaak van schoner werken breed gedragen
wordt, ligt er een grote informatiebehoefte over wat er
wel en wat er niet werkt. Met name op het gebied van
kleding en de mate van blootstelling. Het komende jaar
zal er onderzoek plaatsvinden waarin vragen worden
onderzocht als: Met welke stoffen komt men in
aanmerking? Hoe worden deze opgenomen door het
lichaam? Hoe vervuild raken onze pakken? Hoe kunnen
ze goed worden gereinigd? Welke maatregelen kunnen
voor, tijdens en na brand worden genomen? Naar
verwachting is dit onderzoek eind 2017 afgerond.
Naast bovenstaande focuspunten loopt een aantal
opgestarte projecten ‘gewoon’ door. De tool
veiligheidscultuur wordt getoetst door o.a. de
officiersopleiding, er loopt een pilot voor het registreren
van ongevallen en bijna-ongevallen en er zijn weer

landelijke vakgroepdagen. In onderstaand schema zie
je de planning.
Datum
23 maart
20 april
11 mei
29 juni
7 september
5 en 6 oktober
12 oktober
7 december

Wat
Kernteam vakgroep
Kernteam vakgroep
Landelijke vakgroepdag
Kernteam vakgroep
Kernteam vakgroep
Congres Brandweer Nederland
Landelijke vakgroepdag
Kernteam vakgroep

Communicatie in
2017
Nieuwe website
Het zal menigeen zijn opgevallen dat Brandweer
Nederland een nieuwe website heeft met een ander
uiterlijk. Op de site is op drie verschillende pagina’s
informatie over arbeidsveiligheid te vinden.
Via de homepage ga je naar ‘ons werk’ en klik je
vervolgens door naar ‘mensenwerk’. Hieronder vind je
de onderwerpen die te maken hebben met
arbeidsveiligheid verdeeld over de pagina’s ‘schoon
werken’, ‘PPMO’ en ‘veilig en gezond je werk doen’. Op
die laatste pagina is algemene informatie te vinden over
arbeidsveiligheid. De andere pagina’s spreken
inhoudelijk voor zich.

Lijst lopende zaken
Om het land beter en efficiënter te informeren, gaat de
kerngroep werken met een zogenaamde ‘lopende
zaken lijst’. Hierop vind je per dossier de laatste stand
van zaken en staan er namen achter de verschillende
dossiers wie zich ermee bezig houdt.
Naast de lijst is er een overzicht gemaakt hoe de vele
partijen die aan arbeidsveiligheid werken, zich tot elkaar
verhouden. De kerngroep zal de lijst na elke
vergadering ‘updaten’ en plaatsen op Mijnbrandweer.
Zo blijf je beter en sneller op de hoogte van de laatste
stand van zaken.

Meer weten?
Wilt u meer informatie over of contact met de vakgroep
arbeidsveiligheid? Bekijk dan onze pagina op
www.brandweer.nl/ons-werk/veilig-en-gezond-werken
meld je aan voor de digitale omgeving van
Mijnbrandweer of stuur een e-mail naar
arbeidsveiligheid@brandweernederland.nl

