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DATUM

Onderwerp
Gebruiksovereenkomst Content Management Systeem Digitale RI&E tussen het Steunpunt RI&E-instrumenten en
<naam brancheorganisatie>

Geachte <naam>,
Ten behoeve van het gebruik van het Content Management Systeem Digitale RI&E ontvangt u
hierbij in tweevoud een gebruiksovereenkomst met daarin afspraken tussen het Steunpunt
RI&E-instrumenten en <naam branche-organisatie>, die hierna beschreven worden. De
overeenkomst dient ondertekend te worden door een vertegenwoordiger van de
brancheorganisatie (werkgevers- of werknemersorganisatie). Wanneer de overeenkomst
namens een brancheorganisatie wordt ondertekend, dan moet dit middels een
schriftelijke mededeling door de brancheorganisatie worden bevestigd.
Wij verzoeken u de exemplaren voor akkoord te ondertekenen en één exemplaar te retourneren
in bijgevoegde retourenveloppe.

Aanleiding en uitgangspunt
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil werkgevers in kleine bedrijven
beter faciliteren rondom het thema arbeidsomstandigheden. Eén van de activiteiten, die hiertoe
ondernomen wordt, is de digitalisering en vereenvoudiging van de Risico Inventarisatie en
Evaluatie (RI&E). Hierdoor wordt het voor ondernemers gemakkelijker de wettelijk verplichte
RI&E uit te voeren en kan op eenvoudige wijze een Plan van Aanpak worden opgesteld.
Om branches te ondersteunen bij het ontwikkelen van een digitaal branche RI&E-instrument is
met subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid door het Steunpunt
RI&E-instrumenten een CMS (Content Management Systeem) ontwikkeld. Met dit CMS is het
voor branches mogelijk om op eenvoudige wijze een papieren RI&E-instrument om te zetten
naar een digitaal instrument, dan wel een nieuw instrument te ontwikkelen.
Het Steunpunt RI&E-instrumenten wil branches ondersteunen bij het digitaliseren van hun
RI&E-instrument door het ontwikkelde CMS publiekelijk toegankelijk te maken.

Afspraken
Met gebruikmaking van een digitale RI&E kan <naam brancheorganisatie> haar dienstverlening
verder professionaliseren en versterken naar de leden toe en er extra dienstverlening aan
koppelen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt als voorwaarden voor
gebruik van het CMS dat het door u ontwikkelde RI&E-instrument ter beschikking komt van
anderen en er geen sprake is van een exclusiviteitbeding. Dit houdt in dat het door u
ontwikkelde instrument vrij toegankelijk moet zijn voor hen die er gebruik van wil maken en dat
u instemt met het feit dat de inhoud van het instrument door het Steunpunt RI&E-instrumenten
wordt gepubliceerd en dus ook door andere branches gebruikt kan worden.
De broncode van de software wordt beheerd door het Steunpunt RI&E-instrumenten. Het
gebruiksrecht berust bij <naam brancheorganisatie>, dan wel hun vertegenwoordigers. Het
Steunpunt RI&E-instrumenten kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het foutloos en
zonder onderbreking werken van het CMS of de mate waarin het CMS al dan niet beantwoordt
aan de doelstellingen die <naam brancheorganisatie> heeft ter zake van het CMS. <naam
brancheorganisatie> dient het CMS op de daarvoor bedoelde wijze te gebruiken en dient de
instructies in de handleiding CMS nauwgezet te volgen.
Het Steunpunt RI&E-instrumenten kan van tijd tot tijd nieuwe versies (waaronder begrepen
nieuwe modules) op de markt brengen waarin geconstateerde gebreken zijn verholpen of extra
functionaliteiten zijn toegevoegd. Het Steunpunt RI&E-instrumenten zal nieuwe versies altijd
beschikbaar stellen aan de branches die met behulp van het CMS een digitaal branche RI&Einstrument hebben ontwikkeld. Wij zullen u hiervan op de hoogte stellen. Het Steunpunt RI&Einstrumenten kan niet verplicht worden gesteld nieuwe versies uit te brengen. Via www.rie.nl
zullen ontwikkelingen op dit gebied worden gecommuniceerd.
Het CMS stelt u in staat zelf updates te maken van uw eigen digitale RI&E-instrument. Met
betrekking tot de toekomst van uw branchespecifieke RI&E-instrument, wordt door het
Steunpunt RI&E-instrumenten aan de werkgevers- en werknemersorganisaties in overweging
gegeven om afspraken te maken inzake de periodieke actualisatie van de op www.rie.nl
geplaatste instrumenten.

Procedure
Nadat de ondertekende gebruiksovereenkomst is geretourneerd aan het Steunpunt RI&Einstrumenten wordt het CMS beschikbaar gesteld. Het CMS wordt geleverd met daarin de
standaardvragen, die door het Steunpunt RI&E-instrumenten zijn geformuleerd. Vragen kunnen
gemakkelijk aangepast en toegevoegd worden zodat het instrument specifiek gemaakt kan
worden voor uw branche. U dient zelf voorzieningen te treffen voor eventuele kosten van het
inhoudelijk ontwikkelen van het digitale branche RI&E-instrument. Dit houdt in dat kosten voor
het inschakelen van medewerkers van het Steunpunt RI&E-instrumenten ten laste van u als
indiener komen. Voor advies of inhoudelijke ontwikkeling kan de gebruiker desgewenst ook een
andere organisatie van diens voorkeur inhuren. Meer informatie over de vervolgprocedure is te
vinden in de bijlage.

Ten slotte:
Erkenning van uw RI&E-instrument
In de bijlage bij deze brief en op www.rie.nl vindt u meer informatie over de wijze waarop u
ervoor kunt zorgen dat uw instrument wordt geregistreerd als een erkend branche RI&Einstrument.

Voor akkoord:

____________________________
Mw. W. Hooftman
Projectmanager
Steunpunt RI&E-instrumenten

Bijlage 1: Procedure
Bijlage 2: Erkenning van het RI&E-instrument
Bijlage 3: Retourenveloppe

Datum:
____________________________
<naam contactpersoon organisatie>
<naam organisatie>

Bijlage 1: Procedure
1. Toegang tot de Beheersomgeving
Zodra de door u ondertekende overeenkomst is ontvangen, neemt het Steunpunt RI&Einstrumenten contact met u op. U wordt dan verzocht een e-mailbericht te sturen naar het
Steunpunt RI&E-instrumenten met daarin:
• de branchenaam (de benaming van de branche zoals de ‘buitenwereld’ die ziet);
• de voor- en achternaam van diegene die het CMS gaat gebruiken;
• het e-mailadres van deze persoon.
Met deze gegevens voert het Steunpunt RI&E-instrumenten de betreffende branche in in
het CMS en koppelt daar het inlogaccount aan. Zodra dit akkoord is bevonden, ontvangt u
een e-mailbericht op het opgegeven adres, met daarin:
• de inloggegevens;
• de URL van het CMS;
• de URL naar de informatiepagina op www.rie.nl waarop de handleiding voor het CMS
staat.
Vervolgens kunt u met de inloggegevens inloggen op de volgende URL:
http://admin.instrumenten.rie.nl/.
U kunt nu gebruik maken van het CMS om een nieuwe RI&E aan te maken.

2. Publiceren van het ontwikkelde RI&E-instrument
Wanneer uw RI&E-instrument klaar is, kan deze gepubliceerd worden op de website
www.rie.nl. Nadat het instrument online ingevuld is, zorgt het Steunpunt RI&Einstrumenten voor het plaatsen van de link op www.rie.nl.
U dient voor een adequate publicatie van het instrument de volgende informatie aan te
leveren:
• in welke van de volgende sectoren de branche valt. Kies één of meerdere uit: bv. Bouw;
Detail- en groothandel; Dienstverlening; Horeca, recreatie, sport of toerisme; Industrie;
Landbouw & Dierhouderij; Onderwijs & Cultuur; Overheid; Vervoer & Opslag; Zorg &
Welzijn.
• De branchenaam (de benaming van de branche zoals de ‘buitenwereld’ die ziet).
Zodra de pagina’s zijn aangemaakt ontvangt u bericht. In principe zit de taak van het
Steunpunt RI&E-instrumenten er dan op.

3. Benodigde informatie gebruik CMS
Op www.rie.nl vindt u alle informatie over de ontwikkeling, erkenning, implementatie, het
onderhoud en de actualisatie van een digitaal RI&E-instrument. Hier is ook de handleiding
voor het CMS te downloaden.
[Te vinden onder: http://www.rie.nl/voor-branches/stap-1-ontwikkeling: Het CMS van het
Steunpunt RI&E]

Bijlage 2: Erkenning van het RI&E-instrument
Een branchespecifiek RI&E-instrument kan erkend worden. Een ondernemer binnen de
branche met maximaal 25 werknemers die werkt met het erkende branche-RI&E-instrument,
komt in aanmerking voor vrijstelling van toetsing van de RI&E.
Erkende branchespecifieke RI&E-instrumenten zijn:
•
•
•

tot stand gekomen in overleg tussen werkgevers en werknemers in de branche;
door de sociale partners en een gecertificeerd arbo-kerndeskundige, voorzien van hun
goedkeuring (handtekening) ) en een door de arbo-deskundige ingevulde checklist.
aangemeld bij het Steunpunt RI&E-instrumenten door middel van een aanmeldingsbrief;

•

op www.rie.nl geplaatst, herkenbaar aan het erkenningsicoontje

.

