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Inleiding
Steunpunt RIE heeft de beroepsverenigingen BA&O (A&O-ers), NVAB (bedrijfsartsen), NVvA
(arbeidshygiënisten) en NVVK (veiligheidskundigen) gevraagd een projectgroep te formeren.
Deze projectgroep had als doel voorstellen te formuleren om RI&E-instrumenten op een andere
wijze vorm te geven.
De werkgroep heeft twee belangrijke adviezen geformuleerd.
Focus op belangrijke risico's
Geef aan of en hoe het risico is beheerst
Inhoud van het betoog
Arbocatalogus NRK
De kunststof en rubberbranche had arbocatalogi met honderden verplichte en niet verplichte
beheersmaatregelen die zijn ontsloten via het processchema van de branche. Enthousiaste
preventiemedewerker gaven tijdens de evaluatie dat het ideaal zou zijn als de Arbocatalogus
geïntegreerd werd met het RI&E instrument. Op basis van deze suggestie hebben we een nieuw
soort RI&E-instrument ontwikkeld.
Werking van het nieuwe RI&E instrument
Bij het opstellen van de RI&E met dit instrument doorloopt het bedrijf een aantal stappen:
Het bedrijf past het processchema van de branche aan eigen situatie aan. Als een bedrijf
bijvoorbeeld alleen handmatig verpakt, kan de processtap ‘machinaal verpakken er uit. Zo
ontstaat ‘Mijn processchema’.
Beheersing van risico beoordelen
Het bedrijf geeft aan welke oplossingen bij de betreffende processtap aanwezig zijn. Dat kan door
oplossingen uit de arbocatalogus aan te vinken. Hierbij volgt het systeem de arbeidshygiënische
strategie. Het systeem checkt tevens of het niveau van afspraken uit de Arbocatalogus wordt
gehaald. De gebruiker kan ook oplossingen aanvinken die hij in het plan van aanpak wil
opnemen.
Het bedrijf geeft tevens aan in welke mate de aanwezige beheersmaatregelen gebruikt worden.
Indien de implementatie onvoldoende is, wordt een actie opgenomen in het plan van aanpak.
Tenslotte beoordeeld het bedrijf of het risico bij deze processtap beheerst is. Daarbij geeft het
bedrijf tevens aan hoe dat beoordeeld is. Hierbij kunnen eventuele meetrapporten, foto’s,
filmpjes, etc. worden bijgevoegd.
Het systeem geeft via kleuren de stand van zeken van de risico-inventarisatie weer in een
processchema.
Het instrument is inmiddels gevlagd en de eerste bedrijven werken er mee. Werkgevers en
werknemers zijn erg enthousiast. Het motiveert om aan te geven wat je allemaal goed doet. Je
ziet ook waar je nog kan verbeteren. Je kan alle informatie toevoegen die je hebt, waardoor alles
makkelijk vindbaar is.
Conclusie
Door niet de risico’s maar de beheersing van de risico’s te inventariseren zie je beter waar je
verbeterpunten liggen en, niet onbelangrijk, wat je als ondernemer wel al goed doet. Het
meenemen van de mate van gebruik van hulpmiddelen vinden werkgevers en werknemers erg
relevant.
We zouden kunnen concluderen dat we het niet meer over de RI&E moeten hebben maar over
de BI&E: de Beheersmaatregelen Inventarisatie en Evaluatie.

