
Verbinding tussen RI&E en 
Arbocatalogus 



Wat gaan we doen? 

1. Inleiding 
 

2. Wie zijn we? 
 

3. Wat zoeken we? 
 

4. Leren van elkaar! 
 



2003: Ontwikkeling Algemene MKB RI&E en website 
www.rie.nl door MKB Nederland 

 
2004: Start tripartite platform 
 
2004: Ontwikkeling branche specifieke RI&E-
instrumenten 

 
2007: Start Steunpunt RI&E-Instrumenten  gefinancierd 
door SZW 
 
2011: Steunpunt ondergebracht bij Stichting van de 
Arbeid 

Historie van het Steunpunt RI&E-Instrumenten 
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http://www.rie.nl/


Beschikbaar stellen van OIRA aan branches 

Erkennen en hosten van digitale RI&E-tools (ook niet 

OIRA) 

Beschikbaar stellen instrumenten aan bedrijven  

Beschikbaar van gerelateerde informatie (b.v. wetgeving) 

aan branches, bedrijven, werknemers en andere 

geïnteresseerden 
 
Ten einde…. 

de nalevingsgraad van de RI&E regels door MKB 
bedrijven te vergroten 
 

Activiteiten en doelstelling van het Steunpunt 
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RI&E instrumenten 
+/- 178 branche RI&E instrumenten 

(121 erkend, 121 met arbocatalogus) 
46% van de bedrijven 
38% van de werknemers 

 
 
Webstatistieken www.rie.nl per maand 

Ca 16.000 bezoekers 
4.000 bedrijven starten een RI&E met OIRA tool 
1.300 bedrijven maken een RI&E af 

 

 

 

Stand van Zaken 
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• Website www.rie.nl 

• Helpdesk, spreekuur en FAQ 

• Nieuwsbrieven 

• Twitter & Linkedin 

• Artikelen in vakbladen 

• Aanwezig op vakcongressen 

• Onderhoud en verbetering instrumenten 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Reguliere activiteiten van het Steunpunt 
 

http://www.rie.nl/


 
 

RI&E campagne 2014-2015  Wedstrijd Het beste RIE-dee 
 
Ontwikkeling Kantoren RIE 
 
Tevredenheids- en evaluatieonderzoek (gebruikers) 
 
Eerste Week van de RI&E  2015 (juni)! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Specifieke activiteiten van het Steunpunt 2015 



Partijen en taken 

Werkgever 

OR 

Preventie-
medewerker 

Arbodienst 

Inspectie SZW 

Uitvoering beleid 
wettelijke taken 

Initiator en 
waakhond 

Interne 
arbodeskundige 

Externe 
arbodeskundige 

Controleur 
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Uitdaging van de RI&E 

 
 
 
Niet alleen aandacht voor risico’s maar ook voor  
oplossingen en implementatie (arbocatalogus)!!! 
 
- Vanaf 2007 
- Inmiddels 160 arbocatalogi 
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Hoe? 

Wat doen wij? 
1. Advies om verwijzingen naar arbocatalogi op te nemen 

in de RI&E, we verwijzen hier ook naar op de site 
2. Onderzoek verbreding implementatie RI&E en 

arbocatalogus (gericht op branches) 10 tips 
3. Handleiding branches en bedrijven 

 
 
 



Verbinding? 

Verbinding tussen RI&E en arbocatalogus (koppeling in ICT 
structuur)  

 
• volledige integratie van RI&E en arbocatalogus in één 
ICT-omgeving, zodat je in bepaalde thema’s direct naar de 
oplossingen kunt gaan; 
• korte toelichting in RI&E met verwijzing naar uitgebreidere 
toelichting en voorbeelden in de arbocatalogus; 
• hyperlinks tussen de risico’s in de RIE en oplossingen in de 
arbocatalogus. 
 
Maar ook: 
• Communicatie over beide instrumenten  
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Procesgang 
  

→ RI&E → PvA → Arbocatalogus   Veilig & 
Gezonde 

Organisatie ↑ 

  Veilig & Gezonde 
Branche ↑ 

                      
Technologie   ICT-

omgeving 
       ICT-omgeving         

                      
Organisatie   

  
  Onder-

steuning 
  

      Ondersteuning          

                      
Mens  

  
  Preventie-

medewerker 
      Preventie-

medewerker 
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Praktijk 

• Hoe maken jullie de link? 
• Wat gaat goed? 
• Wat kan beter? 
• Wat nodig van wie? 
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Contact 
 
Tanja de Jong 
tanja.dejong@tno.nl 
Telefoon: 088 866 51 75 

 

Presenter
Presentation Notes
Heleen

mailto:tanja.dejong@tno.nl

	Verbinding tussen RI&E en Arbocatalogus
	Wat gaan we doen?
	Slide Number 3
	Activiteiten en doelstelling van het Steunpunt
	Stand van Zaken
	Reguliere activiteiten van het Steunpunt�
	Specifieke activiteiten van het Steunpunt 2015
	Partijen en taken
	Uitdaging van de RI&E
	Hoe?
	Verbinding?
	Slide Number 12
	Praktijk
	Slide Number 14

