
Opbrengsten	  en	  vervolgacties	  Arbobijeenkomsten	  RI&E	  februari	  2016	  
	  
Beleidsmatige	  acties	  RI&E	  

• SOM	  Praktijkmiddag	  
Deelnemers	  hebben	  behoefte	  om	  de	  RI&E	  samen	  door	  te	  doorlopen.	  SOM	  organiseert	  
daarom	  een	  praktijkmiddag	  waar	  men	  praktische	  handvatten	  krijgt	  voor	  het	  inrichten,	  
uitzetten	  en	  invullen	  van	  de	  RI&E.	  U	  gaat	  zelf	  direct	  (op	  een	  laptop)	  aan	  de	  slag.	  Hebt	  u	  
interesse?	  Kom	  dan	  naar	  de	  Praktijkdag,	  op	  11	  mei	  in	  Den	  Haag.	  SOM	  organiseert	  deze	  
dag	  samen	  met	  IT&Care.	  	  	  
	  

• Ervaringen	  delen	  proces	  RI&E	  
Vraag	  deelnemer:	  Zijn	  er	  ervaringen	  met	  het	  opdelen	  van	  een	  cyclische	  RI&E?	  Over	  het	  
proces,	  samen	  met	  werkdruk	  en	  bijvoorbeeld	  het	  uitvoeren	  van	  Quickscans?	  Antwoord:	  
in	  het	  hbo	  hebben	  instellingen	  ervaring	  met	  het	  bundelen	  van	  alle	  waardevolle	  input	  uit	  
medewerkersonderzoeken.	  Iedere	  twee	  jaar	  houden	  ze	  	  medewerkersonderzoeken.	  Zo	  
komen	  algemene	  uitkomsten	  uit	  bijvoorbeeld	  RI&E’s,	  MTO’s,	  dialooggesprekken	  en	  
verzuimcijfers	  bij	  elkaar.	  De	  hbo-‐instellingen	  geven	  de	  uitkomsten	  visueel	  vorm	  in	  een	  
dashboard.	  	  Door	  uitkomsten	  te	  bundelen	  kunnen	  ze	  verbanden	  leggen	  en	  daarmee	  
overkoepelende	  /	  gekoppelde	  maatregelen	  nemen.	  	  
 

• Kinney	  &	  Wiruth-‐methode	  
Bij	  het	  opstellen	  van	  de	  RI&E	  MBO	  hebben	  de	  experts	  de	  risicobepaling	  bij	  de	  knelpunten	  
vastgesteld.	  Een	  van	  de	  deelnemers	  aan	  de	  Arbobijeenkomst	  vroeg	  zich	  af	  wat	  de	  
afwegingen/berekeningen	  zijn	  geweest	  om	  tot	  deze	  classificaties	  te	  komen.	  Antwoord:	  
deze	  classificaties	  zijn	  tot	  stand	  gekomen	  met	  behulp	  van	  de	  Kinney	  &	  Wiruth-‐methode.	  
Lees	  meer	  over	  deze	  methode.	   
	  

Technische	  acties	  RI&E	  

Ondernomen	  acties	  IT&Care	  

• Major	  Release	  ‘Regie	  in	  eigen	  hand’	  
IT&Care	  heeft	  de	  Major	  Release	  ‘Regie	  in	  eigen	  hand’	  opgeleverd.	  Deze	  release	  bevat	  de	  
functionaliteit	  om	  de	  applicatie	  een	  eigen	  ‘look	  &	  feel’	  te	  geven.	  

Geplande	  acties	  IT&Care	  

• De	  inrichting	  van	  de	  organisatiestructuur	  in	  de	  RIE	  Manager.	  	  
	  

http://www.sommbo.nl/Event/63/Praktijkdag-RI-E-mbo
http://www.sommbo.nl//data/uploads/news/2016/risicoclassificaties.pdf
http://www.sommbo.nl//data/uploads/news/2016/2016-03-29_Organisatiestructuur_in_de_RIE_Manager_v1.pdf


• IT&Care	  is	  bezig	  met	  Major	  Release	  2,	  waarbij	  zij	  functionaliteiten	  ontwikkelen	  voor	  
uitgebreide	  filtermogelijkheden,	  overzichten	  en	  rapportagemogelijkheden.	  Hiermee	  
genereren	  gebruikers	  gemakkelijk	  dynamische	  en	  visuele	  overzichten.	  Voor	  SOM	  MBO	  
wordt	  de	  applicatie	  in	  Major	  Release	  2	  meer	  visueel	  gemaakt	  (zo	  wordt	  bijvoorbeeld	  in	  
de	  vragenlijst	  ‘als	  lijst’	  een	  i’tje	  getoond	  wanneer	  er	  toelichting	  is	  ingevuld).	  
IT&Care	  levert	  de	  eerste	  functionaliteiten	  binnen	  Major	  Release	  2	  medio	  april	  op	  
(‘uitgebreide	  filtermogelijkheden’).	  
	  

• Geplande	  Major	  Releases:	  
3.	  	  	  	  Dashboards	  
4.	  	  	  	  Arbo-‐managementsysteem	  	  
5.	  	  	  	  Look	  &	  Feel	  
	  
De	  responsiveness	  (voor	  een	  goede	  werking	  op	  tablets)	  is	  nog	  niet	  optimaal.	  Deze	  
optimalisering	  staat	  op	  de	  roadmap	  en	  wordt	  meegenomen	  in	  de	  Major	  Release	  Look	  &	  
Feel.	  
	  

• Geplande	  Minor	  Releases:	  
Naast	  de	  Major	  Releases	  heeft	  IT&Care	  ook	  een	  aantal	  Minor	  Releases	  gedefinieerd	  die	  
later	  op	  de	  planning	  staan.	  Indien	  daar	  ruimte	  voor	  is	  worden	  deze	  	  eerder	  opgepakt.	  	  
	  

o Verzoek	  SOM:	  wanneer	  er	  meerdere	  maatregelen	  aan	  dezelfde	  
verantwoordelijke	  worden	  toegewezen,	  kunnen	  die	  dan	  per	  bulk	  worden	  
verzonden	  in	  plaats	  van	  het	  verzenden	  van	  een	  aparte	  mail	  per	  maatregel.	  

o Bij	  wijziging	  of	  aanpassing	  van	  een	  knelpunt	  of	  maatregel	  (bijvoorbeeld	  
aanvulling	  vanuit	  de	  inventarisatie)	  wordt	  er	  een	  update	  verstuurd	  naar	  de	  
Maatregelverantwoordelijke.	  Deze	  update	  wordt	  verstuurd	  nadat	  de	  gebruiker	  
deze	  wijziging	  goedkeurt	  (button).	  

o Initieel	  ingevoerde	  maatregelen	  ‘read-‐only’	  maken.	  Daarnaast	  meerdere	  
maatregelvelden	  toevoegen:	  wens	  voor	  maatregel,	  voorgestelde	  maatregel	  en	  
daadwerkelijk	  genomen	  maatregel.	  

	  


