
Landelüke campagne stimuleert
kleine 6edrijven succesvol tot Rl&E

WE
Hoe open je als adviseur de ogen van ondernemers
voor veilig en gezond werken? De landelUke campag-
ne'Check Je WerkpleK biedt praktische instrumenten,
zowel voor ondernemers als hun adviseurs.

tekst Jos Bus en Wendela Hooftman

inds r994 is de risico-inventarisa-

tie en -evaluatie (RI&E) de wette-

lijk verplichte basis van preventie-

beleid voor alle Nederlandse bedrijven.

Veel kleine ondernemingen komen ech-

ter niet toe aan het gebruik ervan: door

tijdgebrek, door onkunde ofdoordat ze

het instrument niet kennen. Als ze de

RI&E wel kennen, vinden ze het nale-

ven ervan vaak gedoe.

Om de drempels voor toegang tot, en

gebruik van, de RI&E vooral ookvoor

kleine ondernemingen te slechten,

heeft het ministerie van SZW afgelo-

pen jaren tal van initiatieven ontplooid.

Zo is het wetteliik stelsel rond de toet-

sing van de RI&E voor alle bedrijven

vereenvoudigd. Sinds zo o7 zlin be&íi-
ven die gebruik maken van een 'CAO-

vastgelegd' Rl&E-instrument niet meer

verplicht de RI&E te laten toetsen door

een gecertificeerde arbodienst of arbo-

deskundige. Per r april zorr geldt dat

ook voor kleine bedrijven met maxi-

maal z5 werknemers, mits zij gebruik

maken van een Rl&E-instrument dat

door hun branche is oPgesteld.

Verder hebben sociale partners het

Steunpunt Rl&E-instrumenten opge-

richt, dat werkgevers en werknemers de

helpende hand biedt bij het voldoen aan

de wetteliike Rl&E-verplichting. Het

Steunpunt heeft als doel de kennis over

de RI&E te vetgroten en de ontwikkeling

en erkenning van branchespecifieke

Rl&E-instrumenten en het gebruik daar-

van te stimuleren. De activiteiten van het

Steunpunt hebben geleid tot cle website

rie.nl, waar circa t7 o Rl&E-instrumenten

staan. Bijna rzo daawan zijn erkend door
Ook Rob Geus doet mee in de campagne CheckJe Werkplek'
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Verhalen en tips van en voor ondernemers.

sociale partners, een voorwaarde voor de

zogenoemde'iichte' toets.

Demystificeren
Om nog meer Rl&E-barrières voor ldei-

ne bedrijven weg te nemen, heeft het

Steunpunt Rl&E-instrumenten een lan-

delijke campagne ontwikkeld: 'Check fe
Werkplek, die zich richt op kleine be-

drijven in vooral de horeca en detailhan-

del. Het gaat om circa r35.ooo bedrijven

die moeilijk te bereiken zlin omdar ze

zich niet van de mediakanalen bedienen

die grote bedriiven wel gebruiken: infor-

matie van branche-organisaties en arbo-

en HR-vakbladen. Als ze het begriP

RI&E al voorbij zien komen, voelen ze

zich bovendien niet aangesproken door

de mysterieuze afkorting.
Om deze groep te stimuleren de RI&E

en het Plan van Aanpak in te urilen en

daarmee preventie van ongevallen en ver-

zuim te bevorderen, is het in de eerste

plaats van belang om te demystificeren

en in te steken op voor de ondernemer

relevante onderwerpen. Geen enkele on'

dernemer wil ongelulken en ziek perso-

neel. Dat je daar wat aan kunt doen door

Voor adviseurs
Wat l<unt u als arbo-Professional
met de campagne? OP www.
chccl<jewerkplek.nl treft u gratis

tools (waaronder de RisicoWrlzer)

die u zo in kr-rnt zetten in kleìne on-
dernemingen. Wilt u een prikkelend

bedrijfsevent over bedrijfsrisico's or-

ganiseren of aanbieden a¿n een

klant? lnformeer dan naar de ìnter-

actìeve en pakkende'Hoe-overleef-
je-je-werk-show' via i nfo@checkje-

werkplek.nl

nemers, over aansprekende onderwer-

pen: brand, agressie en geweld, verzuim

van personeel (door lichamelijke belas-

ting en snijwonden) en (ongelukken

door) gebrekkige hygiëne. Daar zit geen

woord arbo of RI&E bij.

I mpliciete strateg ieën
Mensen in het algemeen, en zelfstandig

ondernemers in het bijzondel, reageren

vaak defensief als hen verteld wordt wat

ze moeten doen. Bij expliciete beÏnvloe-

ding schieten ze vaak vanzelfin de

weerstand. Want mensen willen wel ver-

anderen, maar niet veranderd worden.

Moderne campagnes gebruiken daarom

impliciete strategieën, die de adviseur

en campagnemaker de mogeliikheid

bieden om via een zij- ofachteringang

binnen te komen. Verhaien vertellen is

een van die impliciete strategieën in
'Check |e Werkplek'. Mensen staan van

nat[Íe open voor de moraal van een

meeslepend verhaal, zeker als dat wordt

verteld door een betrouwbare bron.

Een andere impliciete strategie is het

aanpassen van elementen uit de fysieke

of sociale omgeving die onbewust aan-

lVlensen w¡llen wel
veranderen, rnaer niet
veranderC wcrden
regelmatig de werkomgeving te checken,

begrijpt ook iedereen. Vandaar de prahi'
sche en laagdrempelige campagne-titel

'Check Je Werþlek.' De campagne biedt

uit het leven gegrepen verhalen en prak-

tische tips van ondernemers voor onder-

sporen tot gewenst gedtag- In communi-

catiejargon heet dat nudging. In het voor-

onderzoek van de campagne bleek dat

ondernemers die de RI&E niet kenden er

ook na uitleg vaak niet van gecharmeerd

waren, maar wel open stonden voor een ))
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De RisicoWijzer: een laagdrempelig, visueel en participatief hulpmiddel
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Daar ziT geen woord
arbo of Rl&E bij

ambulance, brandweer of BHV'ers moe-
ten worden gebeld. Een populaire cam-

pagnetool is daarom de RisicoWijzer. Het
is een calamiteiten- en preventiekaart in
één. Met een set risicostickers zijn de ge-

vaarlijke plekken in de zaak te markeren.
Ondernemers zijn enthousiast over de

RisicoWijzer omdat het een zichtbaar en
tastbaar middel is dat snel is in te vul-
len, het personeel betrekt bij veilig en
gezond werken en tijd bespaart bij over-

dracht en inwerken van nieuw perso-
neel. Kortom: het geeft een concreet
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Zo gebruikje de RisicowUzer

'wat te doen bij nood-brief e'. Velen
noemden het spontaan als een hulpmid-
del dat ze van plan waren op te hangen,
domweg omdat er in de horeca en detail-
handel veel tijdelijk en.dus wisselend
personeel is en er nog wel eens politie,

handelingsperspectief, zowel aan onder-

nemers als werknemers. De campagne-
partners MKB Nederland, FNV CNV
MHP, SZW Bedrijfschap Horeca en Ca-

tering, Hoofdbedrijfschap Detailhandel,
Vakcentmm/CBl en Kamer van koop-

handel zetten hun media, kanalen en
evenementen in voor verspreiding van
dit instrument en de pakkende verhalen
en tips van 'Check fe Werþlek .

Goecl bezocht
In het eerste campagnejaar verscheen

elk kwartaal een nieuw veíligheidsthe-
ma in de media en op checkjewerkplek.

nl, compleet met praktijkverhalen en
-tips, instrumenten en filmpjes van on-
dernemers. In november zorz is het
vijfde en laatste thema gelanceerd: hygi-

Video-instructie op YouTu be.

ene en veiligheid. Hygiëne- en kwali-
teitsmeester Rob Geus geeft een kijkje
in de keuken(s). 'Als ik een zaakbin-
nenkom, let ik altijd direct op de veilig-
heid. Binnen een paar seconden zie ik
de brandblusser hangen. En dan waag

ik langs m'n neus weg: waar hangt hier
de brandblusserl Negen van de tien we-

ten het niet! Soms werken ze er al hun
halve leven en lopen ze toch tien minu-
ten te zoeken naar dat ding. Nou, als de

vlam in de te vette afzuiginstaliatie slaat,

is dat echt tien minuten te lang hoor!"
Het effect van de campagne begint
zichtbaar te worden: checkjewerþlek.nl
wordt goedbezocht. En als gevolg daar-

van is het aantal bezoeken aan www.rie.
nl flink gestegen ten opzichte van 2o1o,

evenals het aantal ingevulde RI&E en

Plannen van Aanpak. Die stijging zal

doorzetten. In zot3 gaat Check fe Werk-
plek on the roød and in the mediø. (

Alle instrutnenten en verhølen stø,an op de

cømp øgnesite checkj ewerkplek.nl. Vøn

døøruit køn de bezoeker makkelijk de støp

møken nøør zijn specífieke brønche-RIqE.

Jos Bus is directeur van communicatiebu-
reau Arboriginals Wendela Hooftman is

werkzaam bij het Steunpunt Rl&E instru-
menten-


