
NVB brancheRIE 2020 toelichting wijzigingen versie juli 2020 

Nieuwe versie (juli 2020) vragenlijst branche RI&E Industriële bakkerijen. 
 

Het branche-instrument voor RI&E is vernieuwd 

De inhoud van het branche-RI&E instrument dat voor de sector beschikbaar gesteld wordt, moet 

tenminste iedere 3 jaar worden herzien. In de afgelopen maanden heeft een werkgroep de inhoud 

bekeken en zijn er aanpassingen gedaan. Inmiddels is deze nieuwe inhoud ook getoetst door een 

kerndeskundige en is erkenning bij het Steunpunt RI&E aangevraagd. Dit betekent dat er per 1 juli 

een geactualiseerd instrument voor u beschikbaar is. 

Wat betekent dit voor uw RI&E 

De RI&E van uw bedrijf moet altijd ‘actueel’ zijn. Dat betekent dat bij wijzigingen in het bedrijf of 

wijzigingen in wet- en regelgeving of in de ‘stand van de wetenschap en de techniek’ u steeds de 

afweging maakt of dit gevolgen heeft voor uw arbobeleid c.q. of u uw RI&E moet aanpassen. Er staat 

geen wettelijke termijn voor het herzien van de RI&E voor uw bedrijf. Of er aanpassingen nodig zijn, 

dat bepaalt u in onderling overleg tussen werkgever en werknemers(vertegenwoordiging). 

Let op: de nieuwe inhoud gaat niet automatisch in uw bestaande RI&E’s. De nieuwe inhoud krijgt u 

alleen te zien als u een nieuwe RI&E gaat aanmaken (nieuwe vragenlijst koppelen). 

Belangrijke wijzigingen 

De vernieuwde vragenlijst van de branche-RI&E bevat een aantal aanpassingen die te maken hebben 

met veranderingen in wet- en regelgeving. Dit heeft met name betrekking op: 

 ‘Deskundige ondersteuning’: het contract met de bedrijfsarts/arbodienst en de benoeming en 

positionering van de preventiemedewerker  zijn aangescherpt. Dit vindt u in de module 17 

‘Arbobeleid’.  

 ‘Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)’: betreft een aanscherping van het in kaart brengen van 

risico’s en maatregelen op het gebied van ‘werkdruk’ en ‘ongewenst gedrag’ (agressie, seksuele 

intimidatie, pesten, discriminatie). Dit treft u aan in module 20 ‘Werkdruk’. 

De eisen op dit gebied zijn specifieker geworden, dus hiervoor bevelen wij sterk aan uw huidige RI&E 

bij te werken. Dat kunt u doen door in uw bestaande RI&E de betreffende inhoud aan te passen of u 

kunt de nieuwe vragenlijst gebruiken om daar een nieuwe RI&E mee te maken (helemaal of een 

deel). Zie voor nadere instructie de bijlage. 

 

Overige wijzigingen 

De RI&E is ook voor de rest fors veranderd, maar dat gaat met name om de opbouw en tekstuele 

zaken. De modules zijn anders ingedeeld en de volgorde is aangepast. Toelichtingen zijn aangepast, 

verwijzingen naar de Arbocatalogus zijn bijgewerkt en ook links naar andere informatiebronnen zijn 

geactualiseerd.  

Belangrijke reden voor aanpassing van de structuur is, dat we hebben gezocht naar vermindering van 

het aantal vragen c.q. doublures en naar een indeling die zowel voor de kleinere als voor de grotere 

bedrijven past. Hiervoor zijn de modules die over ‘productie en logistiek’ gaan, gesplitst in twee 

lagen:  
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 Als productie en logistiek relatief goed in één keer te overzien zijn (dus kleinere bedrijven, 

waarbij die activiteiten in een werkruimte/hal gecombineerd worden), dan kun je nu met Module 

4 alle risico’s en maatregelen voor deze afdelingen in één keer in deze module in kaart brengen.  

 Is het bedrijf groter of complexer, dan is er een ‘tweede laag’ van modules, waarmee per afdeling 

de risico’s en maatregelen in kaart gebracht worden. Deze afdelingsmodules kunnen dus wel of 

niet gekozen worden.  

 

In onderstaande tabel is te zien hoe de indeling nu is, in vergelijking met de oude indeling van 2017.  

  Opbouw 2020   Opbouw 2017 

Nr. 
Aantal 
vragen 

Naam van de module Nr. 
Aantal 
vragen 

Naam van de module 

1 20 GEBOUWINRICHTING en BEHEER 1 25 GEBOUW en ARBEIDSMIDDELEN algemeen 

2 9 ARBEIDSMIDDELEN algemene eisen    

3 10 SCHOONMAAK en 
ONGEDIERTEBESTRIJDING 

7 11 SCHOONMAAK en ONGEDIERTEBESTRIJDING 

4 21 PRODUCTIE, TD en LOGISTIEK algemeen 8 18 PRODUCTIE EN LOGISTIEK algemeen 

5 16 GRONDSTOFFENMAGAZIJN  9 28 PRODUCTIE grondstoffenmagazijn 

6 14 DEEGMAKERIJ  10 27 PRODUCTIE deegmakerij/-bewerking 

7 11 BAKKERIJ OVENHAL  11 18 PRODUCTIE bakkerij ovenhal 

8 14 NABEWERKINGEN  
(halffabricaten, snijden, decoreren)  

12 24 PRODUCTIE nabewerkingen (halffabricaten, 
snijden, decoreren) 

9 15 INPAK  13 22 PRODUCTIE inpak 

10 15 VERDEELMAGAZIJN en EXPEDITIE  14 19 VERDEELMAGAZIJN en EXPEDITIE 

11 26 KANTOORWERK en FACILITAIR  3 9 KANTOOR & BEELDSCHERMWERK algemeen 

   4 5 KANTOOR receptie/portierswerk 

   5 4 KANTOOR klantenservice 

   2 12 KEUKEN EN KANTINE 

12 30 TECHNISCHE DIENST 15 31 TECHNISCHE DIENST 

13 13 BIJZONDERE RUIMTES en INSTALLATIES 16 14 BIJZONDERE RUIMTES EN INSTALLATIES 

14 5 BUITENDIENST 6 6 BUITENDIENST 

15 21 KWALITEIT en R&D 
(kwaliteitslaboratorium, proces- en 
productontwikkeling) 

17 23 KWALITEIT EN R&D 
(kwaliteitslaboratorium, R&D) 

16 9 WINKEL  18 9 WINKEL  

17 30 ARBOBELEID  
algemeen 

19 24 ARBOBELEID  
algemeen 

18 5 PERSOONLIJKE 
BESCHERMINGSMIDDELEN (PBM) 

20 6 PBM Beheer van persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PBM) 

19 12 BEDRIJFSHULPVERLENING (BHV) 21 14 Bedrijfshulpverlening (BHV) 

20 16 WERKDRUK 22 17 Werkdruk  

21 7 GEZONDHEID en VERZUIM 23 11 Ziekteverzuim en preventie 

 

 

Bijlage: instructie aanpassen RI&E 2020. 
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Bijlage Instructie aanpassen RI&E 2020 
 

De vragenlijst van de branche RI&E 2020 is vernieuwd zodat deze weer aansluit bij de huidige wet- en 

regelgeving. De veranderingen gaan niet automatisch in uw oude RI&E, die blijft hetzelfde. Om uw 

eigen RI&E ook weer te laten aansluiten heeft u twee mogelijkheden: 

A. Optie A: u vult de nieuwe vragenlijst helemaal opnieuw in, zodat alles weer up to date is.  

B. Optie B: u gaat verder in uw oude RI&E maar bekijkt in de nieuwe vragenlijst wat er veranderd is 

en vult daarmee uw oude RI&E handmatig aan. 

Welke optie u ook kiest, alle acties/maatregelen die u kiest komen altijd in het totaaloverzicht van 

acties. Dat is altijd compleet. 

Optie A. Er is voor u een nieuwe vragenlijst klaargezet. Deze kunt u aan uw bedrijf of aan een 

afdeling koppelen. (Deze werkwijze is ook beschreven in de handleiding of de E-learning in het 

systeem). 

U logt in, klikt op organisatiestructuur (links). Daar ziet u uw bedrijf en eventuele afdelingen of 

vestigingen die u heeft aangemaakt. U klikt bedrijf aan onder organisatiestructuur. In het 

middenscherm komen de NAW gegevens van uw bedrijf in beeld. Boven die gegevens ziet u het 

tabblad ‘vragenlijsten’. U klikt dit aan. Daar ziet u de vragenlijst waar u eerder mee gewerkt heeft. U 

klikt nu rechts boven het blokje ‘Item toevoegen’. In het middenscherm opent een venster. U klikt 

daar op het blokje rechts en daar krijgt u een lijstje met vragenlijsten waar u uit kunt kiezen. U 

selecteert de vragenlijst die u wilt hebben (IndBak RIE 2020 3 juni). U drukt beneden op het knopje 

‘selecteer’. In het volgende venster klikt u op ‘opslaan’. Nu is de nieuwe vragenlijst beschikbaar om in 

te vullen. U kunt invullen door links in het menu bij RIEdossier, het mapje ‘vragenlijsten’ aan te 

klikken. Dan ziet u in het middenscherm de nieuwe vragenlijst staan. Die klikt u aan en dan kunt u 

gaan invullen. 

Optie B. De nieuwe vragenlijst heeft eigenlijk alleen grote inhoudelijke wijzigingen in de modules 17. 

‘Arbobeleid’ en 20. ‘Werkdruk’. U kunt er voor kiezen om alleen die modules opnieuw in te vullen. U 

doet dan hetzelfde als bij optie A is omschreven, maar u zet dan alle modules die u niet wilt invullen 

uit. Dat werkt als volgt.  

Ga naar organisatiestructuur waar u de nieuwe vragenlijst hebt gekoppeld. Als u het tabblad 

vragenlijst aanklikt ziet u de nieuwe vragenlijst staan. Vóór die vragenlijst staat een klein driehoekje. 

Klik daar op. De vragenlijst klapt dan open: u ziet alle modules en de vragen die daarin staan. U ziet 

dat bij alle modules een blauw blokje staat met een wit vinkje. U kunt dit vinkje ‘uit’ zetten, dat 

betekent dat in de nieuwe RIE-vragenlijst die module niet meer mee doet. Als u zo alle modules, 

behalve 17 en 20, uit zet, dan maakt u dus een vragenlijst met alleen de inhoud van die twee 

modules. U klikt vervolgens links in het menu bij RIEdossier op het gele mapje ‘vragenlijsten’ en kunt 

daar de vragenlijst van 2020 invullen met alleen de modules 17 en 20.  

NB. Als u dan later de rest van de RI&E wilt actualiseren met de nieuwe lijst, dan kunt u die ‘vinkjes’ 

gewoon weer ‘aan’ zetten. U vult dan dus de rest van de RI&E in deze nieuwe vragenlijst aan als 

aanvulling op de modules 17 en 20 die al geactualiseerd waren.  

Nogmaals: alle acties die daar uit voortkomen worden gewoon toegevoegd aan de actielijst van uw 

oude RI&E (het gele mapje ‘acties’ onder ‘RIEdossier’). Het Plan van Aanpak/ de actielijst is dus altijd 

een totaallijst van alle acties uit alle RI&E’s die u in het systeem maakt. 


