Workshop ‘RI&E 2.0 nader bekeken’
Er zijn verschillende ontwikkelingen gaande om de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) op een
hoger niveau te krijgen in Nederland. Wat blijft, is dat iedereen een RI&E mag uitvoeren. Ook als je
daarin geen deskundigheid of ervaring hebt. Wat ook blijft, is dat die RI&E, uitzonderingen
daargelaten, getoetst moet worden door een arbokerndeskundige. De wijzigingen hebben weliswaar
betrekking op de inhoud, proces en uitvoerder van de RI&E toets. Maar, vroeg of laat heeft het
gevolgen voor iedereen die zelf de RI&E opstelt.

Vanaf 1 juli 2022 kun je je RI&E niet willekeurig door een
gecertificeerde hogere veiligheidskundige, arbeidshygiënist of
arbeids- en organisatiedeskundige laten toetsen. Het zijn de risico’s
in jouw bedrijf die bepalen aan welke arbokerndeskundigen jij jouw
RI&E moet voorleggen. Wat ook wijzigt is een uitwerking van het
kader om te toetsen of die RI&E volledig, betrouwbaar en actueel is.
En over welke aspecten van de RI&E en het Plan van Aanpak
geadviseerd moet worden.
Programma
Wat houden de wijzigingen voor jou in en hoe kun je met die kennis
je voordeel doen? En de kwaliteit van je RI&E verhogen en de RI&E
toets vergemakkelijken?
• RI&E toets: achtergrond en wijzigingen
• Wat is de systeemtoets en wat betekent dit voor mijn RI&E?
• Wat houdt de scopetoets in en hoe ziet dat er voor mijn
organisatie uit?
In deze workshop kijk je naar jouw RI&E zoals de toetser dit doet. Het
programma is praktijkgericht. In interactieve werkvormen, diverse
praktijkvoorbeelden en de RI&E van jouw bedrijf vertaal je de
wijzigingen naar je eigen situatie.
Voor wie?
De workshop is voor preventiemedewerkers, arbocoördinatoren en
andere medewerkers die de RI&E uitvoeren voor hun organisatie.
Ervaring met het daadwerkelijk uitvoeren van de RI&E is een pré,
maar niet vereist. Wel vragen we je om de RI&E van jouw bedrijf
tijdens de workshop (digitaal) bij de hand te hebben.
Deelname en kosten
Werken in kleine groepen levert het beste effect. Daarom bestaat
een groep uit maximaal 12 deelnemers (en minimaal 6 deelnemers).
De prijs per deelnemer op basis van open inschrijving bedraagt
€ 278,50 excl. BTW.
Bij minimaal 6 deelnemers is een in-company workshop op aanvraag
mogelijk.

Datum en tijd
Maandag 13 juni 2022
13:30-16:30 uur
(inloop vanaf 13.00 uur)
Locatie
Arbo Unie
Nevelgaarde 42
3436 ZZ Nieuwegein
Belangstelling?
Meld je aan via onze site:
https://www.arbounie.nl/
werkgever/agenda
Wij ontvangen je
aanmelding graag uiterlijk
2 weken voor aanvang
van de workshop. Voor
informatie of vragen over
deze workshop neem je
contact op met
trainingen@arbounie.nl.

