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Vernieuwde Branche RI&E rubber- en kunststofindustrie beschikbaar 
‘Mijn RI&E’ stuurt naar oplossingen voor wat écht belangrijk is!  

 

Het met succes in 2012 geïntroduceerde Risico-Inventarisatie en –Evaluatie Instrument 

‘Mijn RI&E©’ is door sociale partners in de rubber- en kunststofindustrie (RKI) grondig 

vernieuwd. ‘Mijn RI&E’ wordt door bijna 400 bedrijven in de sector gebruikt. De 

gepresenteerde vernieuwing maakt de succesvolle tool weer geheel bij de tijd. Sociale 

partners hebben de oplossingen aangepast aan de stand der techniek. Ook zijn belangrijke 

wijzigingen in de wetgeving verwerkt, zoals de rol van de preventiemedewerker en hoe om 

te gaan met psychosociale arbeidsbelasting.  

‘Mijn RI&E’ focust op de belangrijkste risico’s in het bedrijf. Verder staat de oplossing voor 

een risico centraal en niet het risico zelf. Ook geeft ‘Mijn RI&E’ aan in welke mate de 

oplossingen gebruikt worden. Steunpunt RI&E heeft alle RI&E’s erkend als branche RI&E.  

De Branche RI&E is opgesteld door de sociale partners samen met adviesbureau 

Arboplaats en geeft alle (gangbare) processtappen weer met de bijbehorende 

oplossingen voor vijf sectoren in de kunststof- en rubberindustrie. Dat zijn de sectoren 

thermoplasten, rubber, kunststof composiet, polyurethaanschuim en zacht PVC. Door 

deze aanpak geeft ‘Mijn RI&E’ een goed beeld van het bedrijf: het laat zien wat er 

allemaal goed geregeld is en waar het implementeren van bestaande oplossingen meer 

voor de hand liggend is dan weer nieuwe hulpmiddelen aan te schaffen.  

 

Met bijna 400 deelnemende bedrijven menen sociale partners dat de insteek van ‘Mijn 

RI&E’ een succes is: de manier waarop een bedrijf zijn risico’s beheerst staat centraal. 

‘Mijn RI&E’ focust op de prioritaire risico’s in de RKI en vervolgens op de oplossing in het 

bedrijf. Het gaat daarbij om de ‘Hoe-vraag’: HOE heb ik binnen mijn bedrijf het risico, van 

bijvoorbeeld te veel lawaai, beheerst?  

 

Gelijk met de RI&E hebben de sociale partners ook 5 vernieuwde arbocatalogi gemaakt 

waarin nieuwe wetgeving en stand der techniek zijn verwerkt. Uiteraard zijn al die 

oplossingen ook integraal overgenomen in de Branche RI&E. Helaas kunnen die 

arbocatalogi nog niet gepubliceerd worden omdat er nog geen duidelijkheid is over de 

systematiek van de marginale toetsing door de Inspectie SZW. Daarover wordt in de 

Stichting van de Arbeid (overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties) al geruime tijd 

gesproken. Omdat de conclusies op zich laten wachten brengen de sociale partners in de 

RKI de Branche RI&E nu uit, nog zonder de bijbehorende arbocatalogi. 

 

‘Mijn RI&E’ heeft een drietal unieke invalshoeken: 

1. De basis voor ‘Mijn RI&E’ is het processchema. De gebruiker kan dit 

schema eenvoudig aanpassen aan de situatie binnen het eigen bedrijf. 
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2. Centraal in ‘Mijn RI&E’ staat de ‘HOE-vraag’. Hoe is het risico beheerst? Daarvoor 

gebruikt ‘Mijn RI&E’ alle oplossingen. De gebruiker krijgt per risico direct de 

relevante oplossingen voor die processtap te zien; oplossingen die collega’s ook 

gebruiken. Daarnaast kan de gebruiker ook eigen oplossingen opnemen.  

3. Tenslotte geeft een gebruiker in ‘Mijn RI&E’ aan in welke mate werknemers deze 

beheersmaatregelen ook gebruiken. De kern van beheersmaatregelen is immers niet 

dat ze beschikbaar zijn, maar dat bestaande hulpmiddelen daadwerkelijk worden 

toegepast. 

Op een overzichtspagina ziet een gebruiker welke risico’s in welke processtap goed 

beheerst zijn, welke opgenomen zijn in het Plan van Aanpak en welke risico’s nog niet 

beheerst zijn. Uiteraard genereert ‘Mijn RI&E’ ook een volledig RI&E-rapport voor het 

bedrijf. 

 

Voor het gebruik van ‘Mijn RI&E’: www.nrk.nl, https://mijnrie.arboplaats.nl of www.rie.nl. 

 

 

Over Federatie NRK 

De NRK behartigt de belangen van de rubber- en kunststofindustrie (omzet €13,5 miljard, 75% mkb-

bedrijven, werkgelegenheid 50.000). De bedrijven leveren modules en (eind)producten aan industrie, 

handel, bouwnijverheid, infra en verpakkingsindustrie. MVO is de basis voor beleid en activiteiten. 

Samenwerken met onderwijs- en innovatie-instellingen dient de belangen van de leden. Belangrijke 

beleidsprioriteiten zijn innovatie in product, proces en ondernemen en adequate scholing van 

toekomstige medewerkers en instroom van jongeren.  

 

FNV 

FNV is met 5.700 leden de grootste vakbond binnen de sector. FNV is in de sector betrokken bij ca. 

45 ondernemings-cao’s en een bedrijfstak-cao. De strategie van de bond is erop gericht om te 

komen tot een krachtige en breed gedragen bedrijfstak-cao.  FNV zet zich in voor de 

werkgelegenheid, goede arbeidsvoorwaarden, opleiding en ontwikkeling en arbeidsomstandigheden 

van de werknemers in de kunststof- en rubberindustrie. 

  

CNV Vakmensen 

CNV Vakmensen organiseert 135.000 mensen in de industrie, bouw en vervoer. CNV Vakmensen 

sluit 600 CAO's af, waarvan 45 in de kunststof- en de rubberindustrie. CNV Vakmensen streeft 

naar goede arbeidsvoorwaarden, meer werkgelegenheid en goede arbeidsomstandigheden. Daarom 

sluit CNV Vakmensen ook goede arbocatalogi af, zoals deze in de kunststof en rubbersector.  

 

De Unie 

De Unie heeft 950 leden binnen de sector en is – naast de bedrijfstak CAO - betrokken bij ca. 35 

ondernemings-cao’s. De Unie wil binnen de sector komen tot moderne arbeidsverhoudingen en 

duurzame inzetbaarheid personeel. Een goed arbobeleid vormt hierin een integraal onderdeel.  

 

 
Meer informatie: 

 

 NRK, Erik de Ruijter, T: 06-20004513, E: deruijter@nrk.nl 

 FNV, Janwillem Compaijen, T: 06-53263582, E: janwillem.compaijen@fnv.nl 

 CNV Vakmensen, Gerard van der Molen, T: 06-22992855, E: 

g.vandermolen@cnvvakmensen.nl 

 De Unie, Jan Admiraal, T: 06-52522048, E: Jan.admiraal@unie.nl 

 Arboplaats, Huib Arts, T: 06-19194818, E: huib.arts@arboplaats.nl 
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