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PM dag 07-10-2021

Workshop
Actualisatie RIE TGH

RIE Technische groothandel

 Software door It-Care (voorheen Humatix) servicedesk
van IT&Care via servicedesk@itandcare.nl

 Inhoud beheerd door TG; Algemene- en inhoudelijke 
vragen arbohelpdesk@technischegroothandel.org

 Geen benchmarking

 Doe-het-zelf-instrument

 Koppeling aan arbocatalogus

 3 jaarlijkse versie update

 Erkenning door Steunpunt RIE

Beheren RIE en PvA

 Periodieke bewaking plan van aanpak
– Bijvoorbeeld 1x per kwartaal

– Rapportage vanuit de RIE

– Voortgang bijwerken in de RIE (via tool ’maatregelen’)

– Rapportage aan verantwoordelijke en OR / PvT

 Periodieke evaluatie RIE
– Minimaal 1 x per jaar

– Veranderingen en nieuwe inzichten beoordelen

– RIE hierop aanpassen en/of vernieuwen

– Plan van aanpak hierop aanpassen (nieuwe verbeterpunten)
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Beoordeling actualiteit RIE

 Wettelijke eis: RIE moet actueel zijn (geen termijn 
gesteld)

 Aandachtspunten t.b.v. vaststellen noodzakelijke 
actualisatie

– Wijzigingen organisatie. 

– Wijzigingen Werkmethodes en arbeidsmiddelen. 

– Wijzigingen in de stand van de wetenschap en de wet- en 
regelgeving. (o.a. Arbocatalogus TG en nieuwe RIE versie). 

– Wijziging bedrijfsruimtes en werkplekken. 

– Inzichten uit ongevallen, incidenten, klachten en ziekteverzuim. 

– Nadere onderzoek (PMO, werkdruk,…..)

Actualiseren RIE

Actualisatie is afhankelijk van behoefte en/of wijzigingen

1. Geheel nieuwe RIE 
+ werken in laatste versie RIE

+ Geheel nieuwe actueel RIE

− Kosten meeste tijd

2. Aanvullende nieuwe Deel RIE met enkele modules
+ Alleen vernieuwen wat noodzakelijk is

− 2 RIE’s (oude en aanvullende)

3. Relevante modules in bestaande RIE nogmaals doorlopen en 
actualiseren

+ Kost minste tijd

+ Blijven werken in bestaand pva

− werken in bestaande versie RIE) Wijzigingsdocument versie beoordelen 
https://www.arbotechnischegroothandel.nl/documentatie/branche-rie-technische-
groothandel

Tips beheren RIE

 Uitdraai maken (rtf file) vóór actualisatie van RIE en PvA

 Blijven werken in één versie 

 Terughoudend zijn het kopiëren van RIE

 Opgeloste knelpunten laten staan als afgehandeld

 Gebruik beheer tool ‘maatregelen’

 Let op verlopen gestelde streefdatums voor maatregelen

 Gebruikers beheren

 Noodzaak voor (her)toetsing overleggen met toetser


