
 

 

 

 

AAN DE SLAG MET DE RI&E 

U vindt het belangrijk dat bedrijven op uw bedrijventerrein veiligheid serieus nemen. 

Veiligheid van de spullen, veiligheid van het geldverkeer, maar ook veiligheid van de 

werknemers. De RI&E vormt de basis van een goed arbobeleid. Tijdens de week van de RI&E 

van 11-15 juni is er landelijk weer veel aandacht voor de RI&E en kunnen ondernemers 

profiteren van korting en (gratis) acties op bijvoorbeeld advies of opleiding.. Een goed moment 

dus om de RI&E bij de ondernemers op uw terrein onder de aandacht te brengen. Doe dit 

tijdens de Week van de RI&E en meld u hier aan als supporter! In deze flyer geven we u drie 

tips om u hier mee op weg te helpen.  

 

TIP 1: INFORMEER ONDERNEMERS OVER DE RI&E VERPLICHTING?  
De Risico-Inventarisatie en Evaluatie, en de wettelijke verplichting daarvan, is lang niet bij 

iedereen bekend. Nu ondernemers – in het kader van het KVO-keurmerk- bezig zijn met het 

thema veiligheid is dit een goede aanleiding om hen ook over de RI&E verplichting te 

informeren. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de volgende middelen: 

 

Een plaatje zegt meer dan 1000 woorden, en een filmpje des te meer. In deze film 

wordt in 2 minuten uitgelegd wat een RI&E is en hoe een ondernemer daar mee kan 

starten. U kunt de film op uw website plaatsen, een link opnemen in een nieuwsbrief 

of laten zien tijdens een bijeenkomst 

 

Soms is een kort naslagwerk ook wel prettig. En na een bijeenkomst kan het fijn zijn 

om iets tastbaars mee naar huis te geven. Het Steunpunt heeft een flyer ontwikkeld 

met daarin korte overzichtelijke schema’s van welke verplichtingen er gelden ten 

aanzien van de RI&E. Deze kunt u online lezen, op uw website plaatsen of afdrukken. 

Of neem contact op met onze helpdesk als u fysieke exemplaren wilt ontvangen. 

 

TIP 2: OVERTUIG ONDERNEMERS DAT DE RI&E HEN OOK WAT OPLEVERT 
Dat een Risico-Inventarisatie en Evaluatie niet alleen kosten, maar ook zeker baten kent is lang 

niet bij iedereen bekend. Veel ondernemers zien tegen de kosten op, terwijl de RI&E over het 

algemeen ook veel baten met zich mee brengt. 

 

In deze film laten wij in 2,5 minuten zien dat de baten van de RI&E vaak 

hoger zijn dan de kosten. U kunt de film op uw website plaatsen, een link 

opnemen in een nieuwsbrief of laten zien tijdens een bijeenkomst  

 

Niet alleen financiën, maar ook behoud van personeel kan een argument 

zijn om aan de RI&E te beginnen. In dit artikel laten we zien dat de RI&E kan 

helpen bij het krijgen van een goed imago, en dat kan helpen om personeel 

http://www.weekvanderie.nl/
https://www.weekvanderie.nl/pagina-1/
https://vimeo.com/90000560
http://www.rie.nl/wp-content/uploads/2015/04/002TNOsp_Flyer_RIEdee_druk.pdf
https://vimeo.com/257893166
http://www.rie.nl/bouwen-aan-een-positief-werkgeversimago/


 

aan te trekken én te behouden. Plaats het artikel bijvoorbeeld in een 

nieuwsbrief of op uw website.  

 

TIP 3: ONDERSTEUN BEDRIJVEN PRAKTISCH BIJ HET UITVOEREN VAN DE RI&E 

Overtuigd zijn van het nut en de noodzaak van de RI&E is vaak nog niet genoeg om ook 

daadwerkelijk aan de RI&E te starten. Probeer ondernemers daarom zo veel mogelijk 

praktische ondersteuning te geven.  

 

Tijdens de week van de RI&E van 11-15 juni kunnen ondernemers op een 

aantrekkelijke manier aan de slag met de RI&E. Er zijn adviesgesprekken, workshops 

op locatie en kortingen op opleidingen. Wijs de ondernemers op deze mogelijkheden. 

Wijs hen op het activiteitenoverzicht voor mogelijkheden bij u in de buurt en 

profiteer van de acties! Een lijst van activiteiten is bij deze flyer bijgesloten. 

 

Om ondernemers stap-voor-stap te ondersteunen bij het uitvoeren van de RI&E, 

heeft het Steunpunt RI&E-instrumenten het boekje ‘Aan de slag met de RI&E’ 

ontwikkeld. U kunt dit boekje gratis downloaden en op uw site plaatsen of uitprinten. 

Of neem contact op met het steunpunt als u een aantal fysieke exemplaren wilt 

ontvangen. 

 

Ook na de week van de RI&E zijn er mogelijkheden voor advies. Ondernemers 

kunnen bij een arboprofessional aankloppen, maar kunnen ook contact opnemen 

met de helpdesk van het Steunpunt RI&E instrumenten. Zij zijn dagelijks via de mail 

te bereiken op info@rie.nl en op donderdag van 11-12 telefonisch te bereiken op 088 

866 56 00. Tijdens de week van de RI&E is de helpdesk dagelijks (van 11-12) 

bereikbaar.  

 

Wij wensen u veel succes met het stimuleren van de RI& naleving op uw 

bedrijventerrein. En bij vragen kunt ook u altijd contact met ons opnemen. 

 

 

 

 

Op de website www.rie.nl vindt u ook andere hulpmiddelen die u kunnen helpen om 

de RI&E onder de aandacht te brengen in uw branche, waaronder de Check Je 

Werkplek-Risicowijzer en de Check Je Werkplek-Roadshow. Kijk hier op de site.  

Extra tip 

http://www.weekvanderie.nl/
http://www.rie.nl/wp-content/uploads/2015/04/009TNOsp_Starterskit_web-2.pdf
http://www.rie.nl/voor-branches/communiceren-over-de-rie/


 

 

REGIO NOORD 

Organisatie Activiteit Wanneer Contact en informatie 

Copla Gratis inspiratiesessie RI&E Gehele week info@copla.nl 

Vondeling 

Inspectietech

niek en 

Training 

Workshop maken RI&E Gehele week www.blusmiddelen.nl 

ValQ Telefonische vraagbaak + 

Workshop 

Gehele week www.valq.nl 

Advice Select Gratis checklist werkstress Gehele week www.adviceselect.nl 

BMD Advies Ontbijtsessie RI&E en 

inloopmiddag 

13-06 www.bmdadviesnoord.nl 

Stigas Gratis BHV 

bedrijfsverbanddoos bij 

aanmelding/toetsing RI&E 

Gehele week www.Stigas.nl  

Zitstadiscount

er.nl 

Win een deskbike Gehele week www.zitstadiscounter.nl 

Arbounie Korting op workshop RI&E Gehele week www.arbounie.nl  

Long Alliantie 

Nederland 

Gratis boekje ‘Ademnood’ Gehele week www.longalliantie.nl 

Veilig en 

gezond in het 

Bakkersbedrij

f 

Gratis telefonische helpdesk 11-06 en 12-

06 tussen 

09.00 en 

16.00 uur 

www.veiligengezond.com 

Stoffenmanag

er 

Gratis webinar verdiepende 

RI&E gevaarlijke stoffen. 

14-06 https://register.gotowebinar.c

om/register/89440184082338

08131 

Praktima Korting op de RI&E Gehele week www.praktima.nl 

Holwerda 

Safety 

Solutions 

Gratis scan RI&E en bedrijf 11-06, 12-06, 

13-06 

http://holwerda.pro 

Steunpunt 

RI&E 

Gratis telefonische helpdesk Gehele week 

tussen 11.00 

en 12.00 uur 

088 866 56 00 

 

http://www.arbounie.nl/


 

 

REGIO OOST 

Organisatie Activiteit Wanneer Contact en informatie 

ValQ Telefonische vraagbaak + 

Workshop 

Gehele week www.valq.nl 

Achterkamp Evenement: de Week van de 

RI&E in de achterhoek 

12-06 www.achterkamp.nl 

Assist 

Verzuim 

Gratis workshop RI&E 14-06 www.assistverzuim.nl 

Advice Select Gratis checklist werkstress Gehele week www.adviceselect.nl 

Stigas Gratis BHV 

bedrijfsverbanddoos bij 

aanmelding/toetsing RI&E 

Gehele week www.Stigas.nl  

Zitstadiscount

er.nl 

Win een deskbike Gehele week www.zitstadiscounter.nl 

Steunpunt 

RI&E 

Gratis telefonische helpdesk Gehele week 

tussen 11.00 

en 12.00 uur 

088 866 56 00 

TNO Congres preventie 

beroepsziekten  

11-06 www.aanmelder.nl/ 

preventiemedewerker2018 

Long Alliantie 

Nederland 

Gratis boekje ‘Ademnood’ Gehele week www.longalliantie.nl 

Veilig en 

gezond in het 

Bakkersbedrij

f 

Gratis telefonische helpdesk 11-06 en 12-

06 tussen 

09.00 en 

16.00 uur 

www.veiligengezond.com 

Vitamee Evenement: de week van de 

RI&E in de achterhoek 

12-06 www.vitamee.nl  

Praktima Korting op de RI&E Gehele week www.praktima.nl 

Miek Roelse Gratis advies per e-mail of 

telefonisch 

13-06, 14-06, 

15-06 

www.miekroelse.nl 

Dat is Pienter Evenement: de week van de 

RI&E in de achterhoek 

12-06 www.datispienter.nl 

Arbounie Korting op workshop RI&E Gehele week www.arbounie.nl  

 

http://www.aanmelder.nl/
http://www.vitamee.nl/
http://www.arbounie.nl/


 

 

REGIO ZUID 

Organisatie Activiteit Wanneer Contact en informatie 

ValQ Telefonische vraagbaak + 

Workshop 

Gehele week www.valq.nl 

Advice Select Gratis checklist werkstress Gehele week www.adviceselect.nl 

Stigas Gratis BHV 

bedrijfsverbanddoos bij 

aanmelding/toetsing RI&E 

Gehele week www.Stigas.nl  

Zitstadiscount

er.nl 

Win een deskbike Gehele week www.zitstadiscounter.nl 

Steunpunt 

RI&E 

Gratis telefonische helpdesk Gehele week 

tussen 11.00 

en 12.00 uur 

088 866 56 00 

Long Alliantie 

Nederland 

Gratis boekje ‘Ademnood’ Gehele week www.longalliantie.nl 

Veilig en 

gezond in het 

Bakkersbedrij

f 

Gratis telefonische helpdesk 11-06 en 12-

06 tussen 

09.00 en 

16.00 uur 

www.veiligengezond.com 

Stoffenmanag

er 

Gratis webinar verdiepende 

RI&E gevaarlijke stoffen. 

14-06 https://register.gotowebinar.c

om/register/89440184082338

08131 

Praktima Korting op de RI&E Gehele week www.praktima.nl 

Miek Roelse Gratis advies per e-mail of 

telefonisch 

13-06, 14-06, 

15-06 

www.miekroelse.nl 

Arbounie Korting op workshop RI&E Gehele week www.arbounie.nl  

 

http://www.arbounie.nl/


 

 

REGIO WEST 

Organisatie Activiteit Wanneer Contact en informatie 

ValQ Telefonische vraagbaak + 

Workshop 

Gehele week www.valq.nl 

Advice Select Gratis checklist werkstress Gehele week www.adviceselect.nl 

Stigas Gratis BHV 

bedrijfsverbanddoos bij 

aanmelding/toetsing RI&E 

Gehele week www.Stigas.nl  

Zitstadiscount

er.nl 

Win een deskbike Gehele week www.zitstadiscounter.nl 

Steunpunt 

RI&E 

Gratis telefonische helpdesk Gehele week 

tussen 11.00 

en 12.00 uur 

088 866 56 00 

Long Alliantie 

Nederland 

Gratis boekje ‘Ademnood’ Gehele week www.longalliantie.nl 

Veilig en 

gezond in het 

Bakkersbedrij

f 

Gratis telefonische helpdesk 11-06 en 12-

06 tussen 

09.00 en 

16.00 uur 

www.veiligengezond.com 

Stoffenmanag

er 

Gratis webinar verdiepende 

RI&E gevaarlijke stoffen. 

14-06 https://register.gotowebinar.c

om/register/89440184082338

08131 

Praktima Korting op de RI&E Gehele week www.praktima.nl 

Miek Roelse Gratis advies per e-mail of 

telefonisch 

13-06, 14-06, 

15-06 

www.miekroelse.nl 

Arbounie Korting op workshop RI&E Gehele week www.arbounie.nl  

CAOP Korting workshop werkstress 

OR leden 

11-06 opleidingen@caop.nl 

Assist 

verzuim 

Gratis workshop RI&E 14-06 www.assistverzuim.nl 

 

http://www.arbounie.nl/


 

 

REGIO CENTRUM 

Organisatie Activiteit Wanneer Contact en informatie 

ValQ Telefonische vraagbaak + 

Workshop 

Gehele week www.valq.nl 

Advice Select Gratis checklist werkstress Gehele week www.adviceselect.nl 

Stigas Gratis BHV 

bedrijfsverbanddoos bij 

aanmelding/toetsing RI&E 

Gehele week www.Stigas.nl  

Zitstadiscoun

ter.nl 

Win een deskbike Gehele week www.zitstadiscounter.nl 

Steunpunt 

RI&E 

Gratis telefonische helpdesk Gehele week 

tussen 11.00 

en 12.00 uur 

088 866 56 00 

Long 

Alliantie 

Nederland 

Gratis boekje ‘Ademnood’ Gehele week www.longalliantie.nl 

Veilig en 

gezond in 

het 

Bakkersbedri

jf 

Gratis telefonische helpdesk 11-06 en 12-

06 tussen 

09.00 en 

16.00 uur 

www.veiligengezond.com 

Stoffenmana

ger 

Gratis webinar verdiepende 

RI&E gevaarlijke stoffen. 

14-06 https://register.gotowebinar.c

om/register/89440184082338

08131 

Praktima Korting op de RI&E Gehele week www.praktima.nl 

Miek Roelse Gratis advies per e-mail of 

telefonisch 

13-06, 14-06, 

15-06 

www.miekroelse.nl 

Human Drive Korting workshop RI&E Gehele week www.Humandrive.nl 

V-kam 

education 

Korting opfriscursus 

preventiemedewerker 

15-06 www.v-kam.nl 

TNO Congres preventie 

beroepsziekten  

11-06 www.aanmelder.nl/ 

preventiemedewerker2018 

 

http://www.aanmelder.nl/


 

 

OP LOCATIE 

Organisatie Activiteit Wanneer Contact en informatie 

Human Drive Korting workshop RI&E Gehele week www.Humandrive.nl 

About 

Workplace 

harassment 

Korting op lezing incl. 

dilemmaspel 

Gehele week www.aboutworkplaceharassm

ent.com  

De 

Preventiecoa

ch 

Gratis online coaching Gehele week www.Preventiecoach.nl 

BAVO Gratis RI&E check Gehele week www.Bavo.nu 

De 

Veiligheidsku

ndige 

Proefabonnement op de 

Veiligheidskundige 

Gehele week https://www.publicatiewinkel

.nl/veiligheid/deveiligheidsku

ndige-detail 

Enrgy in 

business 

Korting op de RI&E Gehele week www.enrgy.nl 

Archimedes Gratis webinar RI&E en de 

werkdrukillusie 

Gehele week www.archimedes.nu 

Tritium 

advies 

Gratis RI&E check Gehele week www.tritium.nl 

Saasen 

Groep 

Korting op de RI&E Gehele week opleidingen@saasen.nl 

Digitaal 

Veiligheid 

Volg Systeem 

DVVS 3 weken gratis + korting 

op de RI&E 

Gehele week info@dvvs.nl 

RI&E register Gratis arbocheck Gehele week www.Rie-register.nl 

Jolarbo Gratis arbocheck + karting op 

de RI&E 

Gehele week wwwjolarbo.nl 

Veilig en 

gezond in 

het 

Bakkersbedri

jf 

Gratis telefonische helpdesk 11-06 en 12-

06 tussen 

09.00 en 

16.00 uur 

www.veiligengezond.com 

Praktima Korting op de RI&E Gehele week www.praktima.nl 

Holwerda 

Safety 

Solutions 

Gratis scan RI&E en bedrijf 11-06, 12-06, 

13-06 

http://holwerda.pro 

 

https://aboutworkplaceharassment.com/
https://aboutworkplaceharassment.com/
http://www.tritium.nl/

