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RIE van de Zorg
Risicomanagement

Branche-instrument RIE van de Zorg
Een gebruiksvriendelijke, uniforme ,integrale en effectieve RI&E voor de
zorgbranche. Dat waren enkele uitgangspunten voor het door Riepair in
samenwerking met Stichting IZZ en pilotklanten ontwikkelde vernieuwende
branche-instrument voor de zorg.
Het verschil met andere RI&E’s zit in de slimme vraagstelling. Daarbij wordt
de juiste vraag aan de juiste persoon gesteld: op het juiste moment en vaak
zelfs op de juiste plek. Medewerkers krijgen hierdoor minder individuele
vragen en de vragen zijn meer op maat. De RIE wordt zo minder een
verplicht jaarlijks terugkerend onderdeel. Het krijgt meer toegevoegde
waarde als instrument voor uw medewerkers en uw organisatie.

Strategisch
Heeft u op het gebied
van beleid en
organisatie al uw
integrale risico’s in
kaart?

‘Because each risk has a chance’
Zekerheid en erkenning
Compliance met behulp van
kerndeskundigen, audits,
arboconvenanten en relevante wet- en
regelgeving.
Vanuit de markt kwamen vragen om een
gebruiksvriendelijke, integrale
risicomanagement oplossing voor de
zorgbranche. Om die te ontwikkelen is
Riepair gaan samenwerken met Stichting
IZZ. Samen met pilotklanten en
toetsende instanties hebben beide
partijen een nieuw integraal brancheinstrument voor de zorg ontwikkeld. Dit
geauditeerde instrument brengt op
management-, facilitair- én
afdelingsniveau uw risico’s in kaart.

Tactisch
Welke risico’s heeft u
op facilitair gebied en
terreinzaken?

Operationeel
Aan welke dagelijkse
risico’s staan uw
medewerkers en
zelfsturende teams
bloot?

Riegitaal
De RIE van de Zorg wordt met behulp van Riegitaal
dynamisch, meetbaar en eenvoudig uitgevoerd.
Dankzij Riegitaal kunt u op een efficiënte manier de
RI&E uitvoeren en beheren. Transparantie en
uniformiteit zijn daarbij belangrijk. Deze
webapplicatie is op diverse tablets, laptops en
desktops te gebruiken. Riegitaal bevat veel functies
die de kwaliteit en efficiëntie van de RI&E aanzienlijk
verhogen.
De applicatie is gekoppeld aan een database
met actuele wet- en regelgeving.
Riegitaal maakt gebruik van checklists, die
naar wens zijn aan te passen. Ook kunt u zelf
volledig nieuwe eigen checklists aanmaken.
Verder kunt u aan een dossier documenten,
foto’s en video’s toevoegen om een oordeel
te onderbouwen.
Riegitaal werkt vanuit één locatiedossier.
Dat voorkomt versplintering van het
toezicht houden.
De gestructureerde rapportage omvat
alle ingevoerde gegevens, bijlagen,
waardeoordelen en toelichtingen.
Andere organisaties gingen u voor:

Een ledencollectief van mensen
in de zorg

Stichting IZZ is in 1977 opgericht door
werkgevers en werknemers in de zorg.
Als belangenbehartiger van ruim
410.000 mensen in de zorg wil IZZ de
gezondheid en inzetbaarheid van deze
mensen verbeteren. IZZ maakt afspraken
over de inhoud, premie en service van de
IZZ zorgverzekering met de uitvoerend
verzekeraar. Hiernaast zet IZZ zich in voor
Gezond werken in de zorg. IZZ doet
onderzoek en deelt inzichten en kennis
rond Gezond werken in de zorg.

Wat kan Riepair voor u
betekenen?
Advisering

INTERESSE?
Neem dan contact
met ons op.

Implementatie RIE vd Zorg
Technische ondersteuning

info@riepair.nl

Beleidsondersteuning
Helpdesk
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0541 85 36 67

