Eerste hulp bij
inventariseren
risico’s
PodiumRIE sinds een jaar erkend
door RI&E Platform Nederland

De PodiumRIE is een digitaal hulpmiddel om risico’s te inventariseren. Op dit moment
zijn er 130 gebruikers. Tijd voor een evaluatie.

Iedere werkgever is wettelijk verplicht
om een up-to-date Risico Inventarisatie
en Evaluatie (RI&E) in bezit te hebben.
Dat is al zo vanaf 1994. Veranderen
de arbeidsomstandigheden? Dan moet
je de RI&E aanpassen. In de podiumsector wordt echter vaak projectmatig
gewerkt. Dat zou betekenen dat de RI&E
constant moet worden aangepast en ook
nog eens getoetst door een arbodienst.
Een dure grap. Om die reden is de Project Risico Inventarisatie en Evaluatie
(PRI&E) in het leven geroepen, puur
en alleen gericht op de risico’s van een
project of productie. De relatie tussen
RI&E en PRI&E is deze: als je over een
goedgekeurde RI&E beschikt voor je
organisatie, mag je de risico’s van een
productie apart inventariseren en als
het ware toevoegen aan die RI&E. Om
dat allemaal makkelijker te maken is de
PodiumRIE bedacht.
Ontstaan PodiumRIE
Niemand is verplicht om de PodiumRIE
te gebruiken, je moet het zien als een
handig hulpmiddel. Het instrument
heeft een flinke voorgeschiedenis.
Op initiatief van de sector is vanuit
ArboPodium tien jaar geleden al de
toenmalige DigiRie ontwikkeld. Na een
grondige evaluatie met de gebruikers is
die in 2008 omgezet in de vernieuwde
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zienlijk is verbeterd in 2010, ook weer
in overleg met de gebruikers. Sindsdien
wordt in samenwerking met Humatix,
een bedrijf dat gespecialiseerd is in digitale RI&E instrumenten, alles up-to-date
gehouden. Nu en dan worden nog kleine
verbeteringen doorgevoerd.
Digitale checklist
De PodiumRIE is het best te omschrijven
als een digitale checklist waarmee je
in enkele stappen een RI&E of PRI&E
maakt. Het begint met het ‘voorbereiden’ van het proces. Je voert algemene
gegevens in en vinkt aan welke modules
en objecten je wel en niet wilt opnemen.
Is er een module zoals Vuurwerk en explosie waar je collega de pyrotechnicus
alle details van weet? Dan kun je die aan
hem of haar uitbesteden. Je vult zijn of
haar e-mailadres in en met één druk op
de knop krijgt je collega een e-mail met
een link, gebruikersnaam en wachtwoord waarmee alleen die ene module
kan worden ingevuld. Modules die niet
van toepassing zijn zoals Vliegen van

personen kun je deselecteren.
De volgende stap is het inventariseren
van de risico’s. In elke module loop je
stapsgewijs door een aantal vragen
heen. Bij iedere vraag staat een korte of
soms uitgebreide toelichting wat de arbeidsinspectie en de Arbowet voorschrijven. Zo is meteen ook het belang van
die vraag duidelijk. Alle vragen kunnen
worden beantwoord met ‘ja’, ‘nee’ of
‘nvt’ en er is ruimte om opmerkingen te
plaatsen.
Daarna bepaal je of het bij de geïnventariseerde risico’s om een ‘laag’,
‘gemiddeld’ of ‘hoog’ risico gaat. Ook
hier is ruimte voor opmerkingen. Het
toekennen van de hoogte van het risico
gebeurt overigens alleen voor de vragen
die met een ‘nee’ zijn beantwoord. Welk
risico je ook toekent, er is en blijft een
‘knelpunt’ in je RI&E of PRI&E als een
vraag met ‘nee’ is beantwoord. Voor elk
knelpunt moet een maatregel komen.
De maatregelen kun je zelf toevoegen
door het invoeren van tekst. Je kunt hier
ook een budget toevoegen, de start-,

Kosten PodiumRIE 2012
Kleine gebruiker - niet meer dan eens per jaar een (P)RIE € 135,Gemiddelde gebruiker - 2-5 (P)RIE’s per jaar € 250,Grotere gebruiker - 6-10 (P)RIE’s per jaar € 350,Grote gebruiker - meer dan 10 (P)RIE’s per jaar € 450,- (een onderwijsinstelling met
meerdere accounts voor studenten is een ‘grote gebruiker’)

productie

streef- en einddatum, en de naam van
degene die verantwoordelijk is voor de
maatregel.
Na het invoeren van al deze gegevens
kun je via het tabblad ‘status’ zien of
je RI&E of PRI&E compleet is ingevuld.
De rapportage kun je downloaden in
Word of Excel. Je kunt zelf aangeven
wat voor rapport je wilt: de vragenlijst,
het plan van aanpak of alle vragen en
antwoorden. Bij het plan van aanpak
kun je kiezen voor een rapport met alle
vragen, antwoorden en knelpunten, óf
alleen de knelpunten met één of meer
maatregelen.
Evaluatie
De PodiumRIE kent 130 actieve gebruikers en met een aantal van hen sprak
ik. Enkele gebruikers plaatsen een kritische noot bij de beperkte zeggenschap
over het eindrapport. Zij willen meer
mogelijkheden om zelf de informatie te
selecteren die uiteindelijk in de RI&E of
PRI&E komt te staan. Dit geldt vooral
voor gebruikers die zelf produceren en
die een PRI&E direct willen kunnen
doorsturen naar de podia. Nu gaat er
relatief gezien veel tijd verloren aan het
naderhand modelleren van de PRI&E in
Excel of Word: soms moet er informatie
bij, maar meestal moet er iets uit om de
PRIE zo kort en bondig mogelijk te kunnen presenteren aan de ontvangende

podia. Ik hoorde ook vaak terug dat het
even duurt voordat helder is wat uiteindelijk wel of niet op het eindrapport
verschijnt. Het zoeken naar een goede
manier om bijvoorbeeld een special
effect te beschrijven, kan daardoor even
tijd kosten. Maar gelukkig is iedereen
tegenwoordig redelijk snel met computers. Met wat oefenen kan iedereen
met dit instrument binnen ongeveer
30 minuten een PRI&E maken, wordt
mij verzekerd. Het maken van een RI&E
voor de hele organisatie kost natuurlijk
meer tijd! Verder zijn de gebruikers die
ik heb gesproken vol lof. De interface is
duidelijk. Met het inlog-systeem is het
mogelijk om midden in een maakproces
te stoppen, een tussentijds rapport te
downloaden, terwijl alles netjes blijft
opgeslagen op één centrale plek. Veelgeprezen is ook de informatie over wet- en
regelgeving in het programma. Daarnaast biedt het instrument de zekerheid
dat je niets over het hoofd ziet en alle
risicofactoren toch even voor jezelf de
revue laat passeren.
Erkend sinds een jaar
Sinds april 2011 is de PodiumRIE erkend door het RI&E Platform Nederland.
Een RI&E of PRI&E die met de PodiumRIE is gemaakt hoeft daardoor niet
meer getoetst te worden, als het om een
organisatie gaat met minder dan 25

werknemers. Bij organisaties groter dan
25 werknemers volstaat een lichte administratieve toets zonder werkbezoek.
De verplichting om een RI&E en PRI&E
te hebben, blijft natuurlijk gewoon
bestaan. In geval van samenwerking
met meerdere werkgevers, zoals bij een
tour, moet de PRI&E ook op tijd worden
gecommuniceerd naar de podia. Als
gezelschap ben je daartoe verplicht. De
PodiumRIE maakt dat een stuk gemakkelijker en kan je ook nog eens flink wat
geld besparen, want de kosten zijn laag
in verhouding tot wat geboden wordt.
Zeker door de vele updates en constante
verbetering is dit programma een geweldig hulpmiddel. f

Voor meer informatie omtrent de
PodiumRIE en om te puzzelen met
de demo-versie surf naar
www.podiumrie.nl
Met dank aan: Paul Pol (Nationale
Reisopera), Alphons Verhallen (O.T.
Theater en Opera OT), Ronald Rameckers (Verkadefabriek), Jasper Delhaes
(Parktheater Eindhoven), Martin Smid
(Harmonie), Janne Tomberg (Paard
van Troje) Aart Kraak (Arbocompagnie), Marco Ton (student OTT / Werktuigbouwkunde)
I ZICHTLIJNEN NR. 143 I juli 2012 I 47 I

