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Introductie 

• IT&Care, 100% dochter van HumanCapitalCare 

 

• Leverancier van RIE Manager, Enquête Manager, Incidenten Manager 

 

 



RIE Manager 

 Flexibele tool 

 Beschikbaarheid: Digitaal, 24/7 beschikbaar 

 Schaalbaar: ‘van 1 tot 999 RIE’s’ 

 Specifiek: meerdere vragenlijsten mogelijk 

 Betrouwbaar: ISO27001 

 Uitgebreide rapportage- en analysemogelijkheden (in bijvoorbeeld SPSS) 

 Integratie met andere applicaties zoals Enquête Manager en Incidenten Manager 

 

 Toekomst 

 Doorontwikkeling RIE Manager: roadmap 

 

 



Voorbereiden  

RIE 

•Systeem inrichten 

•Gebruikers aanmaken 

•Organisatie inrichten 

Opzetten  
RIE 

•Aanmaken RIE 

•Algemene gegevens RIE 

•Samenstellen 

•Taken delegeren 

Uitvoeren  

RIE 

• Inventariseren 

•Evalueren 

•Maatregelen 

Rapportage 

•Papier 

•Online 

•Management 
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Voorbereiden RIE – Systeem inrichten 

 Look & Feel 

 

 Teksten/toelichting in de applicatie 
 

 E-mail templates 
 

 Vragenlijsten 

 Standaard 

 Specifiek 



Voorbereiden RIE – Gebruikers aanmaken 

 Beheer gebruikers door 
applicatiebeheerder 
 

 Rollen met verschillende 
rechten 
 

 Gebruiker wordt  
geïnformeerd via e-mail 
 



Voorbereiden RIE – Systeem inrichten 

 Eenvoudig beheer 
organisatie-eenheden  
 

 Geneste structuur 
 

 Representeert de RIE 
structuur 
 

 Gebruikers kunnen 
gekoppeld worden aan 
organisatie-eenheid 



Opzetten RIE – Aanmaken RIE 

 Toevoegen, archiveren of 
verwijderen van RIE’s 
 

 Kopiëren van RIE’s 
 



Opzetten RIE – Algemene gegevens RIE (1) 

 Algemene eigenschappen 
van de RIE 
 

 Benoemen RIE-coördinator 
en RIE-uitvoerder 
 

 Gegevens worden opgenomen 
in diverse rapportages 
 



Opzetten RIE – Algemene gegevens RIE (2) 

 Arbo-kengetallen 
 

 Gegevens worden opgenomen  
in diverse rapportages 
 



Opzetten RIE – Samenstellen 

 Kies de gewenste modules 
voor de organisatie-eenheid 
 

 Specifiek maken van de RIE 
 

 Keuze uit modules en evt. 
submodules 
 



Opzetten RIE – Taken delegeren 

 Delegeren van verantwoorde- 
lijkheden aan taakuitvoerders 
 

 Taakuitvoerders hebben  
toegang tot beperkt deel  
van de applicatie 
 

 Taakuitvoerders worden via 
e-mail geïnformeerd 
 

 Na afsluiten taak wordt de  
RIE-uitvoerder geïnformeerd 
via e-mail en is de applicatie 
voor de taakuitvoerder niet 
meer beschikbaar 
 



Uitvoeren RIE – Inventariseren 

 Navigatievenster 
 

 Mogelijkheid tot geven van 
toelichting 
 

 Mogelijkheid tot toevoegen 
van afbeeldingen en/of 
bijlagen 
 

 Extra informatie beschikbaar, 
zoals Wet- en Regelgeving, 
hyperlinks naar intranet of 
arbocatalogi, voorbeelden 
 



Uitvoeren RIE – Evalueren 

 Navigatievenster 
 

 Mogelijkheid tot geven van 
toelichting en verplichte  
motivatie bij afwijking van 
standaard risicoklasse 
 

 Extra informatie vanuit  
inventarisatie ook hier 
beschikbaar 
 



Uitvoeren RIE – Maatregelen 
 Navigatievenster 

 
 Mogelijkheid tot geven van 

toelichting en verplichte  
motivatie bij afwijking van 
standaard prioriteit 
 

 Aanwijzen maatregel- 
verantwoordelijke 
 

 Suggesties 
 

 Datums/status om proces te  
monitoren 
 

 Mogelijkheid tot toevoegen 
journaal-items, afbeeldingen 
en/of bijlagen 
 



Rapportage – Papier 

 Vanuit RIE diverse 
rapportagemogelijkheden 
 

 Meerdere uitvoer-formaten 
mogelijk 
 

 Excel-rapport ook geschikt 
voor SPSS-import 
 



Rapportage – Online (1) 

 Vanuit Hoofdmenu diverse  
overzichten beschikbaar 
 

 Filter-, sorteer en zoek- 
mogelijkheden 
 

 Mogelijkheid tot exporteren 
selectie naar rapport 
 

 Doorklikken naar details 
knelpunt 
 

 ‘Blokjes’ geven status aan 
 



Rapportage – Online (2) 

 Vanuit Hoofdmenu diverse  
overzichten beschikbaar 
 

 Filter-, sorteer en zoek- 
mogelijkheden 
 

 Mogelijkheid tot exporteren 
selectie naar rapport 
 

 Doorklikken naar details 
Maatregel 
 

 Aanpassen status en datum 
vanuit overzicht 
 



Rapportage – Management 

 Vanuit Hoofdmenu diverse  
management rapporten 
beschikbaar 
 

 Filter-, sorteer en zoek- 
mogelijkheden 
 

 Meerdere RIE’s 
 

 Vanuit overzicht informatie 
over aantal geëvalueerde 
knelpunten met evt 
maatregelen 
 

 Risico-rapporten 



Vragen? 


