GOED NIEUWS:
Uw branche RI&E-instrument is nu gepubliceerd op www.rie.nl. Tijd om dit heugelijke nieuws aan de
ondernemers in uw branche te vertellen. Het RI&E-instrument maakt het hen makkelijker om de wettelijk
verplichte RI&E uit te voeren: u heeft immers al een deel van het denkwerk voor hen gedaan. Het is dus zaak
om het door u ontwikkelde RI&E-instrument bij hen onder de aandacht brengen. Met deze flyer hopen we u
hiermee op weg te helpen.

TIPS

1.

De Risico-Inventarisatie en Evaluatie, en de wettelijke verplichting daarvan, is lang niet bij iedereen
bekend. Uw nieuwe RI&E-instrument is een goede aanleiding om ondernemers in uw branche hierover te
informeren.

2.

Gebruik zoveel mogelijk kanalen en bronnen om de ondernemers in uw branche te informeren. Denk
aan nieuwsbrieven, website, twitter, vakbladen en tijdschriften, of bijvoorbeeld een speciaal gemaakte
flyer of informatiebijeenkomst. In regel geldt: hoe meer aandacht voor de RI&E, hoe beter.

3.

Gebruik eenvoudige taal, zonder te veel “arbotaal”. Dit schrikt sommige ondernemers af. Een goede
opmaak en afbeeldingen maken de boodschap aantrekkelijker om te lezen. Een (scherm)afbeelding van
het RI&E-instrument zelf maakt direct inzichtelijk waar het over gaat.

4.

Benadruk de voordelen van het uitvoeren van een RI&E met behulp van het door jullie ontwikkelde
instrument: De RI&E helpt werkgevers om keuzes te maken en prioriteiten te stellen in hun arbobeleid.
Een RI&E uitvoeren met behulp van het door u ontwikkelde instrument is bovendien relatief eenvoudig. U
kunt ook onderstrepen dat het ontbreken van een RI&E kan leiden tot hoge boetes.

5.

Biedt ondernemers hulp bij het invullen van de RI&E, bijvoorbeeld door middel van een workshop of
informatiebijeenkomst.

AAN DE SLAG MET DE RI&E’
Om ondernemers stap-voor-stap te ondersteunen bij het uitvoeren van de
RI&E, heeft het Steunpunt RI&E-instrumenten het boekje ‘Aan de slag met de
RI&E’ ontwikkeld (bijgevoegd bij deze flyer). U kunt dit boekje gratis
downloaden op www.rie.nl/informatie-voor-bedrijven en op uw site plaatsen of
toesturen naar de ondernemers in uw branche. Ook kunt u het boekje met uw
eigen logo en uw contactinformatie op papier bestellen (tegen kostprijs). Een
fysiek informatieboekje kan ondernemers net over de streep trekken om aan de
slag te gaan met de RI&E. Stuur de bijgevoegde antwoordkaart terug voor meer
informatie.

ANDERE HULPMIDDELEN
Op onze website vindt u ook andere hulpmiddelen die u kunnen helpen om de RI&E en uw
RI&E-instrument onder de aandacht te brengen in uw branche, waaronder de Check Je
Werkplek-Risicowijzer en de Check Je Werkplek-Roadshow. Kijk op de site
www.rie.nl/informatie-voor-brancheorganisaties/handige-tools of stuur de bijgevoegde
antwoordkaart terug voor meer informatie.

