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Praktische regiobijeenkomst Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) 

‘Effectief werken met de RI&E Technische Groothandel’ 
 

Wat wordt er precies verwacht van de RI&E? 
De RI&E is nodig in ieder bedrijf. Hoe pak ik dat nu aan? En hoe zorg ik nu dat de RI&E up to date 
blijft. Hoe vaak moet ik een nieuwe RI&E maken en moet daar dan de Arbodienst weer naar kijken? 
Wat zijn alle verplichtingen eigenlijk en hoe weet ik dat ik goed bezig ben? Wat doet de Arbodienst of 
degene die de RI&E moet toetsen? Hoe kijkt de Inspectie SZW naar mijn RI&E? 
 
Dat zijn de vragen die we steeds weer horen als het gaat over de RI&E. In de regionale workshops 
worden die vragen beantwoord en meer. Het doel van de regiobijeenkomsten is dat je als deelnemer 
vertrekt met het gevoel dat je de RI&E onder de knie hebt. Je weet wat de bedoeling is, je kent de 
mogelijkheden en de beperkingen en je weet wat de speelruimte is.  
 

Werken met het branche-instrument voor RI&E 
Het kan zijn dat je nog niet zelf gewerkt hebt met het branche-instrument dat voor de Technische 
Groothandel beschikbaar wordt gesteld. Voor degenen die er nog geen ervaring mee hebben: je kunt 
daar kosteloos gebruik van maken. Het instrument is specifiek voor de Technische Groothandel 
gemaakt en het is niet heel ingewikkeld! 
 
In de workshop laten we zien hoe je gemakkelijk met het digitale instrument kunt werken. Liever nog 
laten we je al direct zelf met het instrument aan de slag gaan, maar dan is er wat voorbereiding 
nodig. Als je je aanmeldt voor de bijeenkomst stemt de Arbo-ambassadeur dit met je af. 
 

Wanneer en waar zijn de workshops? 
In onderstaand overzicht zie je de datum en de plaats waar de regioworkshops worden gehouden. 
Kies bij voorkeur voor een workshop in jouw eigen regio. Je leert collega’s kennen en dan heb je ook 
na de workshop nog wat aan elkaar. Na aanmelding krijg je specifiek informatie over de plaats waar 
de workshop gehouden wordt en andere praktische punten. De workshop wordt gegeven door de 
Arbo-ambassadeur van het Arboprogramma Technische Groothandel. Deskundige adviseurs die al 
vele jaren in de sector actief zijn.  
 

Agenda regio-bijeenkomsten: effectief werken met de RI&E 
Aanmelden kan (uitsluitend) via arbohelpdesk@technischegroothandel.org  
 
Regio Noord Oost 

 Regio Zwolle, woensdag 20 februari 2019, van 13.00-16.30 uur 

 Regio Zwolle, woensdag 27 februari 2019, van 9.00-12.30 uur 
 
Regio Zuid Oost 

 Regio Eindhoven, dinsdag 12 maart 2019, van 8.30-12.30 uur 

 Regio Nijmegen, donderdag 14 maart 2019, van 13.00-17.00 uur 

 Regio Sittard, vrijdag 22 maart 2019, van 8.30-12.30 uur 
 
Regio Zuid West  

 Regio Rotterdam, dinsdag 12 februari 2019, van 9.00-12.30 uur 
 
Regio Noord West 

 Regio Hoofddorp, vrijdag 22 maart 2019, van 9.00-12.30 uur 
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