
RI&E Vragenlijst en instrument 

IT&Care 
 

 

INLOGGEN 

Een instelling heeft maar 1 contactpersoon bij IT&Care. Dit om te voorkomen dat er 

meerdere contactpersonen binnen dezelfde organisatie bestaan die met dezelfde zaken aan 

de gang gaan. IT&Care geeft geen gebruikersnaam en wachtwoord vrij aan commerciële 

partijen (zoals Arbodiensten en zelfstandige deskundigen). Het is aan de instelling zelf of zij 

hun gegevens door willen spelen aan externe uitvoerders.  

 

Vanuit de cao-tafel heeft de sector gratis toegang tot de RI&E manager. Niet voor Incidenten 

Manager. Bij navraag zo’n 3 jaar geleden bleek dat er sectoraal geen behoefte hiervoor 

bestond. Voor een demo van de Incidenten Manager kan je contact opnemen met de 

helpdesk van IT&Care via het telefoonnummer 040 – 2601212 of via e-mail 

helpdesk@humancapitapcare.nl.  

 

Ongeveer 37 van de 45 ROC’s maken gebruik van de RIE Manager. De vraag blijft natuurlijk 

hoe het vervolgens gebruikt wordt.  

 

 

VOORBEREIDING 

Voorbereiding is van essentieel belang bij de toepassing van opdeling van de RI&E’s op 

verschillende niveaus , omdat dan duidelijk wordt hoe je dit het beste kunt opbouwen. 

 

GEWENSTE ACTIE SOM: Een sessie plannen waarbij we allemaal meteen concreet een RI&E 

invullen in het systeem. Van begin tot eind op je eigen laptop meedoen en alle stappen 

doorlopen. 

 

 

STAKEHOLDERS 

Meerdere uitvoerders kunnen aan een RI&E gekoppeld worden. Je kunt meerdere RI&E’s 

aanmaken (per gebouw of locatie of afdeling) óf taken verdelen en uitzetten binnen een 

RI&E, naar verschillende uitvoerders. 

 

Via applicatiebeheer kunnen maatregelverantwoordelijken van naam veranderd worden. 

Verwijder de verantwoordelijke als gebruiker. Je krijgt dan direct de vraag of je een nieuwe 

wilt aanmaken en of je deze wilt koppelen aan de oude maatregelen die nog op die oude 

naam staan. 
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INHOUDELIJK VRAGENLIJST 

ACTIE SOM: Bij veel vragen is de benadering negatief: is er géén beleid op… in plaats van is 

er wél… Dit gaat om inhoud van de vragenlijst; vanuit een positieve benadering. 

 

GEWENSTE ACTIE SOM: Een docent maakt zich zorgen; er wordt in teams niet gesproken 

over Arbo, in het kader van een ander stuk veiligheid: radicalisering, zelfmoord, depressie, 

etc. Er wordt niet gesproken over dit soort veiligheidsaspecten binnen de teams. Hiervoor 

zijn ambassadeurs nodig en is het nodig hen te activeren om dit zelf aan de orde te stellen. 

Wordt dit bevraagd in de RI&E? Is dit een thema dat in een vraag opgenomen kan worden? 

 

ACTIE SOM: Er komt vaker ‘n.v.t.’ voor dan als antwoordoptie is aangegeven in het systeem. 

Dit betreft een inhoudelijke aanpassing.  

 

GEWENSTE ACTIE IT&Care: Het zichtbaar maken in de vragenlijst ‘als lijst’ waar er een 

toelichting is ingevuld. Met een i’tje erbij bijvoorbeeld. 

 

Voor het aanpassen van de vragenlijst kan de branche RI&E gekopieerd worden. De 

gekopieerde versie kan je aanpassen. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer je een beperkte 

vragenlijst wil voor een jaarlijkse QuickScan als tussenmeting. 

Vanuit SOM wordt alleen de gecontroleerde tool (vragenlijst) aangeboden. 

 

Je kan nog toelichtingen toevoegen nadat je bepaalde risico’s hebt geïnventariseerd. Tot de 

toetsing van de RI&E in ieder geval.  De applicatie is altijd bereikbaar en bewerkbaar. Een 

continue proces is juist aan te moedigen. 

 

ACTIE SOM: Externe gekwalificeerde deskundigen hebben de risicobepaling bij de 

knelpunten vastgesteld. Deze risicobepaling is dan ook zelf aan te passen, wanneer die wens 

bestaat. Maaike vraagt na wat de afwegingen/berekeningen zijn geweest om tot deze 

classificaties te komen en of daar iets (algemeens) over gezegd kan worden. 

 

 

UITVOEREN 

Je kan vragenlijsten uitzetten aan bijvoorbeeld aan preventiemedewerkers of conciërges die 

niet zo digitaal zijn ingesteld door een vragenlijst als ja/nee checklist uit te draaien en d.m.v. 

een rondgang deze bijvoorbeeld in te laten vullen. Je zult dan wel de uitkomsten zelf nog in 

het systeem moeten invoeren. 

 

 

OPPAKKEN KNELPUNTEN EN MAATREGELEN 

GEWENSTE ACTIE IT&Care: we gaan kijken naar mogelijkheden of er bij wijziging of 

aanpassing van een knelpunt of maatregel (bijvoorbeeld aanvulling vanuit de inventarisatie), 



automatisch een bericht kan worden verstuurd naar de verantwoordelijke, als update. Het 

idee is om een knop ‘update’ toe te voegen.   

 

GEWENSTE ACTIE IT&Care: Het is niet mogelijk om maatregelen 1 op 1 te kopiëren van de 

ene naar de andere RI&E (voor bijvoorbeeld verschillende locaties). Hier bestaat de wens wel 

voor, want er kunnen dezelfde risico’s gelopen worden die op een andere manier opgepakt 

kunnen worden. Maar de invoering van hetzelfde risico in alle sectoren is knip en plak werk. 

Dus dat je gelijke risico’s (op verschillende manieren/verschijningsvormen) met toelichting 

bijvoorbeeld kunt kopiëren (knelpunten + maatregelen + toelichting) of gemakkelijk kunt 

toewijzen aan verschillende RI&E’s (RI&E-overkoepelend dus). 

 

GEWENSTE ACTIE SOM: De toelichting voor oplossingen en maatregelsuggesties is in de 

Arbocatalogus niet duidelijk (begrijpelijkheid).  

 

GEWENSTE ACTIE IT&Care: De mogelijkheid om zelf een oplossingenbibliotheek aan te 

leggen, zodat je zelf oplossingen kan toevoegen wordt als functionaliteit op de Roadmap 

geplaatst. 

 

GEWENSTE ACTIE IT&Care: Het inzichtelijk maken en houden wat de wens is voor een 

maatregel, de voorgestelde maatregel en de daadwerkelijk genomen maatregel. 

Bijvoorbeeld door een ‘read only’ button toe te voegen. 

 

Wanneer een maatregelverantwoordelijke een wijziging maakt in een genomen maatregel, 

kan je dit checken door bij logboek-functie de journaalitems bij te houden. Hier staat wie wat 

doet en op welk tijdstip. 

 

GEWENSTE ACTIE IT&Care: De mogelijkheid om meerdere maatregelen die aan dezelfde 

maatregelverantwoordelijk worden toegewezen te verzenden per bulk i.p.v. voor alle losse 

maatregelen een mail te versturen. 

 

IT&Care wil er naar toe dat er behalve RI&E maatregelen, ook eigen maatregelen 

toegevoegd kunnen worden. Dashboard functies en terugkerende maatregelen brengen het 

systeem dan meer naar een risk management systeem. 

 

 

VERZAMELEN GEGEVENS 

In het systeem lijkt het een grote versnippering wanneer je een beleidsmodule hebt én voor 

elke locatie een aparte RI&E. Zo heb je niet alle informatie bij elkaar. De koppeling vindt 

plaats wanneer alle informatie in het systeem is opgenomen bij de rapportage, daarbij kun je 

overzicht genereren. 

 



Je kan over verschillende locaties (RI&E’s) de knelpunten / uitkomsten in 1 rapport 

weergeven. 

 

Een limiet van 4 mb is mogelijk voor bijlages. Een PowerPoint toevoegen is mogelijk wanneer 

je deze als PDF opslaat.  

 

Hyperlinks (bijvoorbeeld naar je eigen intranet) kunnen opgenomen worden in de tekst.  

 

GEWENSTE ACTIE IT&Care: Het toekennen van een bepaalde score aan een aantal 

factoren/modules. Als je dat verdeelt in verschillende indicatoren en die bij elkaar op telt, 

kan je een soort score weergeven + trend of ontwikkeling zichtbaar maken van hoe een 

organisatie bijvoorbeeld scoort ten opzichte van voorgaande jaren of ten opzichte van 

andere locaties/organisatieonderdelen. In het kader van OSHAS wellicht in de ontwikkeling 

meenemen. 

 

 

LOOK & FEEL 

De applicatie is te gebruiken op een tablet. De responsiveness is nog niet optimaal 

gebruiksvriendelijk. Dit staat wel als actiepunt op de IT&Care roadmap. Een app van de RI&E 

Manager is niet beschikbaar.   

 

 

GEWENSTE ACTIE IT&Care: Graag meer riche tekst editor mogelijkheden zoals de 

blokjesnavigator in groen/kleur i.p.v. alles grijs. Dit maakt het overzichtelijker.  

 

Een maatregeloverzicht (tekstdocument) ontstaat nu in het rapport door de lijst te filteren. 

De wens bestaat om hier een dynamisch, digitaal en visueel geheel van te maken. 

 

Het visuele dashboard is zeer gewild en gewenst.  

 

 

OVERIG 

GEWENSTE ACTIE IT&Care: Is er een koppeling te maken met een systeem dat begint bij de 

uitkomst van de uitgevoerde RI&E en daar dan ‘to do lijstjes’ uit produceert. Denk aan 

systemen als Exact of Top Desk bijvoorbeeld. Voorbeeld: Integraal veilig onderwijsgebouw 

(IVO). 

 

Hoe zit het met de borging en financiën in geval dat IT&Care óf SOM MBO zou ‘omvallen’? 

De cao-tafel is eigenaar van de instrumenten (Arbocatalogus en RI&E). De vraag is bij wie het 

onderhoud terecht komt. De gebruikers blijven altijd eigenaar van hun eigen ingevoerde 

data. 


