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• Arboplaats 
• Een ‘goede ‘ RI&E 
• Theoretisch model Arboplaats 
• Voorbeeld: Mijn RI&E 
• Een ‘goede RI&E’, Mijn RI&E 
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• Een adviesbureau dat zich richt op 
innoveren:  
• Arbocatalogi 
• Mijn RI&E 
• Cultuur- en gedrag trajecten 
• Duurzame inzetbaarheid 
• Training 

Een nieuwe generatie RI&E instrument  
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Een RI&E draait om inzetbaarheid: 
‘waar wordt je ziek, zwak misselijk van, 
wat kan leiden tot een ernstig ongeval’ 
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En 

Mijn DI 

Wat is een ‘goede’ RI&E? 

- Herkenbaar voor het management: dus 
OOK wat gaat goed!  

- Beheerst kosten voor bedrijf 
- Biedt focus: NIET ‘volledig’.  
- Komt met concrete oplossingen 
- Kijkt niet alleen naar techniek, ook 

gedrag 
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En 

Mijn DI 

RI&E herkenbaar voor directie? 

- Alleen problemen? Nooit doen, 
geen enkel bedrijf is zo slecht 

 Geef ook een compliment! 

- Herkent de manager de RI&E als 
van zijn afdeling / bedrijf? 

- Wordt hij/zij geholpen? 

=> Voelen ze zich verantwoordelijk? 
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En 

Mijn DI 

RI&E: NIET volledig, FOCUS 

- Wil de manager weten dat de 
brandblusser niet gekeurd is? 

- Moet dat nog 4 jaar in het 
rapport nog te lezen zijn? 

- Wil je elk snoertje beschrijven 
waar je over kunt vallen? 

=> FOCUS! 
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En 

Mijn DI 

De ‘HOE-vraag’ 
 

HOE heb je de risico’s beheerst? 

–niet nagegaan of  prioritair 
risico van toepassing is (per 
definitie), maar hoe is het 
risico beheerst: met welke 
beheersmaatregelen en 

–Oplossingen uit de 
arbocatalogus zijn ook te 
gebruiken in Plan van Aanpak 
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En 

Mijn DI 

Een RI&E kan niet zonder gedrag 

Een goede beheersmaatregel die 
niet gebruikt wordt ‘doet niets’, 

kost alleen geld 
 

otoplastieken in je broekzak bieden 
weinig bescherming 

 
=> Laat zien hoef ‘effectief’ een 

beheersmaatregel is: gedrag 
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• Focus op ziek, zwak, misselijk 
• Hoe is het risico beheerst 
• Integratie Arbocatalogus 
• Gedrag als onderdeel RI&E 
=> Stuurinformatie management 
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Overzicht 
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- Is herkenbaar voor het management:                    
dus ook laten zien wat goed gaat! 

- Heeft focus, is niet volledig 
- Biedt oplossingen, niet alleen problemen 
- Richt zich op beheersmaatregelen 
- Neemt gedrag mee en 
- Is zo een goed hulpmiddel voor het management 
- Voorbeeld: MIJN RI&E van Arboplaats 
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Vragen, opmerkingen, demo? 
 
Huib Arts 
Arboplaats BV 
E: huib.arts@arboplaats.nl 
M: 0619194818 
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