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Verzamel van de afgelopen 2 jaar alvast de ziekteverzuimgegevens- en analyse, ongevallen- en
incidentenregistratie, medewerkerstevredenheidsonderzoeken, BHV-plan, uitgevoerde opleidingsprogramma’s, werkplekonderzoeken, eventuele rapportage Inspectie SZW en oude RI&E rapportage.
Kijk nog voor je begint vooruit naar de toetsing. Is
je organisatie (qua omvang) verplicht om hiervoor
een gecertificeerde kerndeskundige te raadplegen?
Overweeg dan om nog voor de start met de RI&E
hier contact mee op te nemen. De gecertificeerde
kerndeskundige kan je vaak ook handige tips voor
je aanpak geven. In de bijlage tref je een Collectief
aanbod van De Goede Praktijk en de WOS voor het
toetsen van de Sport RIE voor WOS-leden.
Je begint door jezelf te registreren met een e-mailadres en een wachtwoord. Zorg ervoor dat dit een
e-mailadres is dat niet van iemand persoonlijk is,
zodat het bij overdracht/ personeelswisseling toegankelijk blijft.
Het is niet nodig om software te downloaden of
een programma te installeren: de Sport RIE is gratis
beschikbaar via internet en daardoor bereikbaar
met bijna elke computer of tablet.

•

Het is mogelijk om tussentijds te stoppen met het
invullen van de vragenlijst, om bijvoorbeeld bij
iemand relevante gegevens op te vragen of om een
andere reden. Je kunt altijd op een later tijdstip
verder gaan waar je gebleven was.

•

In het systeem zijn voor een heleboel knelpunten
standaard oplossingen vanuit o.a. de Arbocatalogus
voor de sport en het Oplossingenboek gegeven;
door daar gebruik van te maken wordt lang zoeken
naar passende oplossingen voorkomen.

•

Zodra alle vragen beantwoord zijn, zijn de actuele
RI&E en het Plan van Aanpak gereed en desgewenst af te drukken.

•

Betrek je werknemers bij de RI&E, met individuele
interviews, groepsbijeenkomsten of schriftelijke
vragenlijsten.

•

Heb je specifieke vragen over de RIE? Bijvoorbeeld
wat er gebeurt als je organisatie geen RI&E heeft, of
wat als je met meerdere organisaties samen in een
huurpand zit? Kijk dan ook eens bij de Frequently
Asked Questions van het landelijke steunpunt RI&E.

Arbo Handleiding - Veilig en gezond werken in een hybride arbeidsomgeving

39

