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Winnaars beste RIE-dee
Op 4 november maakten wij tijdens het vakevent Veilig werkt beter de winnaars van het Beste
RIE-dee bekend. Van de 10 genomineerden vielen er 5 in de prijzen.
Winnaars prijs €25.000



INretail:
RI&E-naleving stimuleren door ondernemers concrete
begeleiding te bieden.
WOS (Werkgeversorganisatie in de Sport):
Uitbreiden van het bestaande branche-instrument, inzet
van bonden en aansluiting bij een bestaande campagne
over een verwant thema.

Winnaars prijs €15.000




Balieplus:
Verhogen van de RI&E-naleving middels RI&E-workshops.
Verbond Papier & Karton:
Actief ondernemers benaderen en belonen. Waar nodig wordt begeleiding aangeboden
in de vorm van een buddy.
Heleen de Vries Lentsch Advies en Opleiding
Een branche-overstijgend plan om de RI&E te stimuleren via verzekeraars
(verzuimverzekering).

Alle prijswinnaars zijn inmiddels gestart met het uitvoeren van hun plannen. Komend jaar
zullen wij u op de hoogte houden van de resultaten. Wilt u meer weten over de plannen van de
winnaars kijk dan op https://vimeo.com/album/3176133 voor films van alle genomineerde
plannen.

Deel uw mening over de RI&E!
Het Steunpunt RI&E Instrumenten evalueert de kwaliteit van de digitale (OiRA)instrumenten en
de dienstverlening hieromheen. Er worden interviews gehouden met branchevertegenwoordigers, adviseurs en preventiemedewerkers, dit en begin volgend jaar.
Bent u preventiemedewerker en maakt u gebruik van een digitaal instrument via www.rie.nl

voor uw organisatie? En wilt u uw ervaringen delen via een kort telefonisch interview? Stuur
dan een mail naar info@rie.nl voor meer informatie. De eerste 5 deelnemers ontvangen een
RI&E verrassingspakket.

Showcases
Afgelopen jaar is het Steunpunt bij een aantal branches
langs geweest met de ‘Showcase’.
De showcase was voor ons ook een (hernieuwde)
kennismaking met de branches waarbij wij signalen vanuit
de brancheorganisaties wilden oppikken. Naar aanleiding
van de gesprekken willen wij komend jaar een
‘businesscase’ voor de RI&E te maken waarmee branches
ondernemers duidelijker kunnen maken dat de RI&E
financiële voordelen oplevert.
Maar de showcase was ook letterlijk een koffer met alle
materialen die wij (gratis) ter beschikking hebben. Zo
namen wij ons boekje 'aan de slag' mee, lieten we de introductiefilm zien, maar gaven we ook
tips over het communiceren rond de RI&E. Bijvoorbeeld dat er het beste vaak en op
verschillende manieren gecommuniceerd kan worden om veel mensen te bereiken. Wilt u ook
weten welke materialen wij in de showcase mee namen kijk dan hier.

RIE dashboards
Sinds de zomer krijgen alle branches met een (met OiRA gemaakt) Branche RI&E instrument
van ons maandelijks de statistieken toegestuurd. In deze nieuwsbrief kijken we even nader
naar één van deze statistieken: Het succespercentage.
Het succespercentage laat zien welk deel van de ondernemers dat aan de RI&E begint het
volledige proces ook afrondt.
Voor alle (met OiRA gemaakte) instrumenten ligt dat rond de 25%. Interessant is natuurlijk om
te kijken waar mensen afhaken. Deze informatie kunt u gebruiken om uw instrument te
verbeteren. Over het algemeen haakt ongeveer de helft van de ondernemers direct na het
openen van het instrument af. Wellicht omdat ze alleen even wilden snuffelen, wellicht omdat
ze op de openingspagina niet vinden wat ze zoeken. Zijn mensen eenmaal begonnen met
evalueren dan gaan zij meestal ook door tot het einde. Vindt u in uw branche nu hele andere
percentages dan kan dat een aanwijzing zijn dat er ergens iets niet goed gaat in het
instrument. Bijvoorbeeld een onduidelijkheid, of een bug in de lijst. Gebruik de statistieken dus
om uw instrument te verbeteren.

okt
RI&E Start+Hervat naar RI&E Inventarisatie

51%

RI&E Inventarisatie naar RI&E Evaluatie

72%

RI&E Evaluatie naar RI&E Plan

97%

RI&E Actieplan naar RI&E Bedrijfsgegevens

82%

RI&E Bedrijfsgegevens naar RI&E Voltooid

89%

Succes percentage

26%

De oorsprong van de RI&E
We zouden het bijna vergeten maar in 2014 bestond de Arbowetverplichting tot het maken van

een RI&E 20 jaar. Op 1 januari 1994 trad de bekende wet Arbo/TZ (Terugdringing
Ziekteverzuim) in werking en zo werd de RI&E in Nederland geïntroduceerd.
De RI&E wordt gezien als de hoeksteen van een goed preventiebeleid; immers als je niet weet
wat de risico’s zijn, waar die zich bevinden en wat de ernst van die risico’s zijn, dan wordt het
ook lastig om daar iets tegen te doen.
De RI&E is afkomstig uit richtlijn 89/391/EEG. Deze richtlijn wordt ook wel aangeduid als de
Europese Arbowet of de Kaderrichtlijn. Artikel 6 en 9 van deze Kaderrichtlijn bevatten de RI&Evoorschriften. Nederland heeft die richtlijn omgezet in de Nederlandse Arbowet en iedere
andere EU-Lidstaat heeft die richtlijn ook omgezet in hun eigen nationale wetgeving. Het staat
de Lidstaten zelfs vrij om strengere regels uit te vaardigen dan die zijn opgenomen in de
richtlijn. Dat heeft tot (vervelend) gevolg dat de regels m.b.t. de RI&E in de EU dus niet
identiek zijn. Zo heeft Nederland bepaald dat de RI&E getoetst moet worden door een
arbodienst of arbokerndeskundigen.
Naast deze Kaderrichtlijn zijn er zo’n 20 andere richtlijnen met betrekking tot
arbeidsomstandigheden. Die arbo-richtlijnen zijn allemaal terug te vinden op de website
arboineuropa.nl.
In bijna al die arbo-richtlijnen worden ook weer verwijzingen gedaan naar de RI&E. Zo zijn er
arbo-richtlijnen m.b.t. lawaai en trillingen waarin een RI&E-verplichting is opgenomen. Beide
arbo-richtlijnen zijn allang in het Nederlandse Arbobesluit geïmplementeerd. De Europese RI&E
voorschriften m.b.t. lawaai en trillingen zijn respectievelijk opgenomen in artikel 6.7 en 6.11b
van het Arbobesluit.

Contact met het Steunpunt
Naast de helpdesk per mail, kunt u ook gebruik maken van het telefonisch spreekuur van de
helpdesk. Het spreekuur is elke woensdag van 11.00 tot 12.00 uur. Kijk hier voor meer
informatie over onze Helpdesk.
Volgt u het Steunpunt al op twitter? Via @steunpuntrie houden wij u op de hoogte van actuele zaken rond de
RI&E. Sinds kort zijn wij ook op LinkedIn te vinden. U vindt ons hier

Het Steunpunt RI&E-instrumenten wenst u, en de ondernemers in uw branche, een
veilig en gezond (bedrijfs)jaar!

Deze nieuwsbrief is een initiatief van het Steunpunt RI&E-instrumenten
en verschijnt ca. 4 keer per jaar. Vragen en suggesties horen wij graag.
Leest u deze nieuwsbrief via een collega of ander contact en wilt u deze nieuwsbrief ook zelf ontvangen,
meldt u dan HIER aan

