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Onderwerp

Instemmingsverzoek inzake Methode RI&E
Geacht College,
De COR heeft kennis genomen van het instemmingsverzoek Methode RI&E en wil u, en daarbij de
stafadviseur integrale veiligheid, prijzen voor uw inzet dat u nu voor de eerste maal de RI&E’s op
centraal niveau uitvoert. Het inzicht wat hiermee wordt verkregen is erg waardevol en biedt
mogelijkheid tot verbetermaatregelen dan wel aanscherpingen op centraal en decentraal niveau.
Graag ziet de COR nog wel een aantal verbeteringen doorgevoerd en is daardoor tot de conclusie
gekomen om instemming te verlenen mits de RI&E wordt aangevuld met een PDCA-cyclus incl. audit
bij diensten en faculteiten. Daarnaast is de COR van mening dat de methode voor volledigheid met de
volgende punten dient te worden aangevuld:
• Het indelingsprincipe van de thema’s wordt uiteengezet.
• De informatiebronnen worden vermeld bij de verschillende RI&E’s (wijze van uitvoering).
• Meer systematisch verzamelde gegevens worden gebruikt als input bij update van de
methode.
PDCA-cyclus
De COR vindt het belangrijk dat de centrale RI&E’s actueel zijn en adequaat worden uitgevoerd.
Hiertoe ziet de COR graag een PDCA-cyclus toegevoegd (incl. planning), zodat deze nieuwe methode
kan worden getoetst en verbeterd. De COR ziet daarnaast graag dat een audit binnen de diensten en
faculteiten wordt uitgevoerd, als het centrale beleid op orde is, als onderdeel van de PDCA-cyclus
zodat de implementatie wordt geborgd en eventuele verbeterpunten meegenomen kunnen worden.
Hierover denkt de COR graag met u mee.
Onvolledige RI&E
Volgens de COR is de methode op bepaalde punten onvolledig en scheppen de volgende aanvullingen
op deze punten meer helderheid:
• Het indelingsprincipe (d.w.z. de dimensies die eraan ten grondslag liggen) laat zich niet goed
identificeren. Om deze reden ziet de COR hier graag dat het indelingsprincipe wordt uitgelegd.
• Alleen bij de RI&E PSA blijkt uit het overzicht welke informatiebronnen daarvoor worden
gebruikt. Graag ziet de COR bij elke RI&E welke informatiebronnen worden gebruikt. Denk
hierbij aan PMO, werkoverleg, ongeval registratie, arbo spreekuurberichten, verzuimgegevens,
rondgang checklists, onderzoeken naar arbeidsomstandigheden, medewerkersmonitor, klachten
van werknemers (zie p.6 van Arbocatalogus VSNU RIE deelcatalogus).
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Uit de thematabel blijkt dat alleen gesprekken als informatiebron dienen i.p.v. meer systematisch
verzamelde gegevens. De COR ziet hiertoe graag een plan hoe deze gegevens bij de update van de
methodiek mee kunnen worden genomen.

Aanvullend advies
De COR ziet graag dat:
• De gehele universiteit wordt meegenomen in beleid en strategie, zoals de betreffende
conceptversie RI&E Methode doet vermoeden, en anders onderbouwd wordt waarom van dit
uitgangspunt wordt afgeweken.
• Medewerkers op een visueel ondersteunde wijze worden geïnformeerd over de methode en de
onderliggende centrale RI&E’s op proces en inhoud, waarbij het wenselijk zou zijn als op
termijn ook de decentrale RI&E’s te vinden zouden zijn, zodat een geheel ontstaat.
Te verwachten document
De COR verwacht t.z.t. de uitkomst van het onderzoek onder welke regelgeving het AMC en ACTA
vallen, wat tijdens het formeel overleg naar voren is gebracht.
De COR wil kortom met deze voorwaardelijke instemming graag de nadruk leggen op de PDCAcyclus om zodoende de uitvoering van de RI&E - via deze methode - te laten inbedden in de
beleidscyclus.
Hoogachtend,

Gerwin van der Pol,
Voorzitter
Bijlage: Achtergrond besluitvorming
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Cees Kleverlaan,
Vicevoorzitter
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Bijlage: Achtergrond besluitvorming
Tijdens de OV van 21 december 2018 zijn we gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat de
instemmingsprocedure niet op een correcte wijze is uitgevoerd en dat we hechten aan het volgen van
de instemmingsprocedure conform art.27 lid 1 sub d. WOR. Zodoende heeft de COR op 6 februari
2019 alsnog een instemmingsverzoek ontvangen m.b.t.:
• De methode voor uitvoering van de RI&E
• Inhoud van de RI&E
• Organisatie van de RI&E (onderdelen)
Aanvullend heeft de COR op zijn verzoek een overzicht van de centrale RI&E’s ontvangen.
Bij het beoordelen van de RI&E heeft de COR de volgende uitgangspunten genomen:
• Actueel
• Volledig
• Betrouwbaar
• Adequate uitvoering
• Doeltreffend
Voor de beeldvorming is gebruik gemaakt van de volgende informatiebronnen:
• Formeel COR-overleg in aanwezigheid van Mariette de Graaf (stafadviseur Integrale
Veiligheid), OV 21 december 2018 plus enkele aanvullende documenten
• 2019cu0154 Instemmingsverzoek Methode RI&E Arbobeleid, Universiteit van Amsterdam
• Technisch overleg met Mariëtte de Graaf (stafadviseur Integrale Veiligheid), 19 februari
2019.
• Bijlage 2 van 2018-077207 Instemmingsverzoek Centraal beleid arbozorg, incl. de
conceptversie Risico-inventarisatie en –evaluatie Centraal beleid arbozorg, Universiteit van
Amsterdam
• ACNU RIE deelcatalogus (https://www.vsnu.nl/files/documenten/CAO/20105028(i)%20ACNU%20RIE%20deelcatalogus%20(eindversie)%20mod%20A%20ms1%20(5)
.pdf)
• Aandachtsgebieden Risico-inventarisatie en –evaluatie van de Arbocatalogus VSNU
• Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (2009) van Arbokennisnet
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