
Digitale RI&E
Behoud het overzicht op al uw (deel-)RI&E’s en resulterende maatregelen! 

Voorbereiding 

In de voorbereiding voorafgaand aan de RI&E wordt gespecifieerd 
op welke afdeling de RI&E wordt afgenomen, welke vragenlijst 
wordt gebruikt, wanneer en door wie de RI&E wordt uitgevoerd en 
welke deadlines men dient te bewaken. Betrokken personen 
worden door middel van e-mail op de hoogte gesteld van hun 
verantwoordelijkheden.  

Uitvoering

De persoon verantwoordelijk voor het uitvoeren van de RI&E 
ontvangt een uitnodiging met hierin de benodigde informatie. De 
vragenlijst omvat standaard geavanceerde functionaliteiten die het 
afnemen van een RI&E vergemakkelijken. 
 
Rapportage

Op basis van de antwoorden worden automatisch de risico’s en 
knelpunten in kaart gebracht en geclassificeerd.  

Opstellen Plan van Aanpak

Met één druk op de knop wordt het Plan van Aanpak (PvA) 
gegenereerd. Op basis van de knelpunten worden automatisch 
maatregelen gedefinieerd. 

Het PvA bestaat uit een overzicht van de knelpunten, classificatie, 
te nemen maatregelen, de persoon die verantwoordelijk is voor het 
uitvoeren van de maatregel en het tijdsbestek waarin dit dient te 
gebeuren. 

Het PvA biedt daarnaast ruimte voor opmerkingen van betrokkenen, 
zoals de arbocoördinator, bedrijfsleider en Arbodienst. 

Uw organisatie is verplicht een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uit te voeren. Maar geven RI&E’s inzicht in de risico’s die uw personeel 
loopt? Worden maatregelen geborgd en daadwerkelijk uitgevoerd? Of is het lastig om grip te krijgen op het RI&E-proces? Staan de  
RI&E-ordners gevuld met Excel-sheets in een kast waar niemand naar lijkt te kijken?
Gestructureerd RI&E’s afnemen, analyseren én opvolgen hoeft geen uitdaging te zijn! 

Toetsing & uitvoering Plan van Aanpak 

Nadat de Arbodienst het PvA heeft goedgekeurd, worden de 
maatregelen in het PvA automatisch opgenomen in TPSC’s Improve 
2.0. Improve 2.0 is de applicatie voor het managen van alle 
maatregelen. Maatregelen worden centraal vastgelegd en via een 
vastgestelde procedure uitgevoerd. 

Bewaking van het proces 

Dankzij de koppeling met Improve 2.0 wordt per RI&E de 
voortgang van de maatregelen bewaakt en worden resultaten 
gemeten. Real-time dashboards tonen op individueel niveau 
relevante stuurinformatie, waar men direct actie op kan 
ondernemen. 

Vragenlijst, Digitale RI&E

Wat is de Digitale RI&E?
De Digitale RI&E digitaliseert het gehele RI&E-proces; van het voorbereiden van de inventarisatie tot aan het borgen en uitvoeren van 
resulterende maatregelen. Verkrijg inzicht in de risico’s en behoud overzicht op de status van alle (deel-)RI&E’s en hieruit voortgekomen 
maatregelen. 



Ontdek de voordelen

Meer informatie?
Neem voor meer informatie of een demonstratie van de Digitale RI&E contact op met The Patient Safety Company.

Proces ondersteunend Stap voor stap begeleiding door het gehele RI&E-proces. De applicatie omvat 
automatische statusovergangen op basis van de informatie in het dossier. E-mails 
stellen betrokkenen op de hoogte van uit te voeren acties. Betrokkenen kunnen 
alleen informatie inzien en/of invoeren in velden die voor hen zijn bestemd.

Gebruikersgemak RI&E’s zijn eenvoudig af te nemen door geavanceerde functionaliteiten: Voltooi de 
vragenlijst in willekeurige volgorde; Sla een conceptversie op; Alleen relevante vragen 
worden getoond; Men kan vragen tijdelijk ‘parkeren’ om meer informatie te werven; 
Voorzie vragen van toelichtingen in de vorm van tekst, afbeeldingen en links naar 
externe bronnen; Heb te allen tijde overzicht van de voortgang (in %) en het aantal 
geparkeerde vragen per module.

Borging van kwaliteit & veiligheid Maatregelen voortgekomen uit een RI&E worden automatisch geborgd en uitgevoerd 
in Improve 2.0. Daarnaast kunnen maatregelen in Improve 2.0 afkomstig zijn vanuit 
andere TPSC Cloud™ oplossingen of direct worden ingediend met een online 
formulier.

Dashboards & rapportages De applicatie omvat persoonlijke, real-time dashboards voor de verschillende rollen 
in het proces. Dankzij de dashboards heeft u altijd een up- to-date overzicht van de 
uitstaande RI&E’s en de hieruit voortgekomen maatregelen. Door middel van vooraf 
ingestelde templates creëert u met één druk op de knop de gewenste rapportages.

Een oplossing op maat De Digitale RI&E is een best-practice kant-en-klare oplossing, maar kan geheel naar 
wens worden geconfigureerd. Creëer een onbeperkt aantal vragenlijsten met zelf 
te specificeren vragen en modules. De template voor het PvA kan in eigen beheer 
volledig worden aangepast. 

Modulaire oplossing De Digitale RI&E functioneert stand-alone, maar kan volledig worden geïntegreerd 
met andere TPSC Cloud™ oplossingen. Bijvoorbeeld: Creëer een volledige Kwaliteit 
Arbo & Milieu (KAM) oplossing door de Digitale RI&E uit te breiden met de 
oplossingen Arbo incidenten melden, Geweld & agressie, Infectie preventie, etc.
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