AAN DE SLAG MET DE B RANCHE -RI&E
Inhoud branche-RI&E
Zestor heeft in samenwerking met een expertgroep, bestaande uit vertegenwoordigers
van werkgevers en werknemersorganisaties, een digitale Branche-RI&E ontwikkeld voor
het hbo. Met de branche-RI&E is een tool ontwikkeld waarin de belangrijkste risico’s
zijn opgenomen. De RI&E is aangepast aan de wettelijke vereisten en gekoppeld aan de
Arbocatalogus voor hogescholen. Gebruik van de branche RI&E is kosteloos voor
deelnemende hogescholen.
De branche-RI&E voor het hbo is modulair opgebouwd met:
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die gericht is op beleidsmatige en organisatorische aspecten
met gebouwgebonden zaken
die gericht is op afdelings- c.q. opleidingsgerelateerde aspecten
vragenlijsten per type praktijklokaal

Ten slotte is er nog een basisvragenlijst die voor hele specifieke activiteiten kan worden
ingezet en zo nodig op maat kan worden ingericht.
De deelnemende hogeschool kan dankzij de modulaire opbouw ervoor zorgen, dat de
wijze waarop de risico-inventarisatie en -evaluatie wordt uitgevoerd aansluit bij het
arbobeleid, de besturingsfilosofie en specifieke bedrijfscultuur van de eigen
hogeschool.
De branche-RI&E is bereikbaar via deze link. Na het inloggen is een uitgebreide
handleiding beschikbaar in het AMS, het systeem waarin Raatwerk de branche-RI&E hbo
heeft opgesteld.

Stappenplan aanvraag licentie digitale tool branche-RI&E
1.

Inloggegevens kan een hogeschool aanvragen door de volgende gegevens te mailen aan
Zestor (info@zestor.nl) onder vermelding van ‘Aanvraag licentie branche-RI&E’:
- Naam hogeschool
- Naam contactpersoon
- Mailadres contactpersoon
- Telefoonnummer contactpersoon

2.

Na het aanmaken van een account neemt Raatwerk contact op om:
- inloggevens te verstrekken
- de juiste instellingen binnen AMS in te regelen
- de juiste vragenlijsten voor de hogeschool toegankelijk te maken

3.

Nu kun je als hogeschool aan de slag.
Aangeraden wordt om een instructie en uitleg op één van de geplande regionale
bijeenkomsten bij te wonen.

4.

Als het nodig is kan Raatwerk de hogeschool ondersteunen met:
- Korte telefonische- en mail-instructie
Dit valt binnen de algemene licentie. Verzoeken hiervoor kan een hogeschool
aanvragen bij Zestor via info@zestor.nl.
- Voor een uitgebreide instructie en ondersteuning bij implementatie kan een offerte
direct bij Raatwerk opgevraagd worden.

