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Verschillen RIE-manager en 
branchespecifieke RI&E 
 
 
 
 
 
RIE Manager Branchespecifieke RI&E 
Multi-user. Meerdere gebruikers op kunnen 
nemen in de applicatie en deze gebruikers 
verschillende rollen kunnen geven, zoals RIE 
Coördinator, RIE Uitvoerder, 
Maatregelverantwoordelijke, Taakuitvoerder. 
 

Single user. Eén gebruiker per licentie. 
Deze gebruiker vervult alle rollen in de 
applicatie.  

Aanmaken en onderhouden van een 
organisatiestructuur. Aan de onderdelen van 
deze structuur kunnen RI&E’s gekoppeld worden. 
De structuur kan bijvoorbeeld de 
gebouwenstructuur reflecteren.  
 

Geen mogelijkheid tot het aanmaken van 
een organisatiestructuur. RI&E’s worden 
standaard op één niveau aangemaakt.  

Samenstellen van een RI&E op basis van de 
vragenlijst (keuze maken uit de diverse 
modules)  
 

RI&E op basis van standaard vragenlijst. 
Geen selectie uit modules, alle modules 
worden standaard opgenomen in de RI&E.  
 

Delegeren van taken. Modules uit een RI&E door 
een andere gebruiker in laten vullen 
(bijvoorbeeld door een expert).  
 

RI&E wordt ingevuld door één persoon.  
 

E-mailsjablonen kunnen aangepast worden om 
deze specifiek voor de organisatie te maken.  
 

Standaard e-mailsjablonen.  
 

RI&E-herinneringen: stel in of, wanneer en aan 
wie een herinnering wordt verstuurd voor het 
herhalen van een RI&E indien een 
herhalingsdatum is ingevuld.  
 

Geen RI&E-herinneringen.  
 

Maatregelherinneringen: stel in of, wanneer, hoe 
vaak, met welke interval en aan wie 
herinneringen worden verstuurd over 
maatregelen met de status 'In uitvoering'.  
 

Geen maatregelherinneringen.  
 

Mogelijkheid tot het bijvoegen van afbeeldingen 
en/of bijlagen bij een inventarisatie.  
 

Niet mogelijk om afbeeldingen en/of 
bijlagen toe te voegen bij een 
inventarisatie.  
 

Mogelijkheid tot het aanpassen van de look & 
feel van de applicatie. 
 

Standaard look & feel.  
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Kunnen archiveren van uitgevoerde RI&E’s. 
Gearchiveerde RI&E’s en maatregelen worden 
standaard weggefilterd uit overzichten en 
rapporten.  
 

RI&E’s kunnen niet gearchiveerd worden.  
 

Publieke link voor toegang tot RI&E. Deze link 
kan (tijdelijk) verspreid worden onder 
belangstellenden die daarmee leesrechten 
krijgen voor de betreffende RI&E.  
 

Geen publieke link voor toegang tot RI&E 
beschikbaar.  
 

Toevoegen kengetallen aan RI&E. Deze 
kengetallen hebben betrekking op arbogegevens 
(zoals aantal medewerkers, periode waarop deze 
RI&E betrekking heeft, verzuimpercentage, etc.) 
voor deze RI&E. Deze gegevens worden ook 
opgenomen in de diverse rapportages.  
 

Niet mogelijk om kengetallen toe te 
voegen aan de RI&E.  
 

Overzicht knelpunten waarin alle knelpunten 
voor alle RI&E’s waarvoor de betreffende 
persoon rechten heeft, getoond worden. In dit 
overzicht is het mogelijk om te zoeken, filteren 
of te sorteren.  
 

Geen overzicht knelpunten beschikbaar.  
 

Overzicht bijlagen waarin alle bijlagen die 
opgenomen zijn in alle RI&E’s waarvoor de 
betreffende persoon rechten heeft, getoond 
worden. In dit overzicht is het mogelijk om te 
zoeken, filteren of te sorteren.  
 

Geen overzicht bijlagen beschikbaar. 

Overzichtsrapportage over meerdere RI&E’s als 
Excel-bestand met daarin geaggregeerde 
risicoscores van de gehele RI&E en de 
afzonderlijke modules voor elke RI&E in de 
selectie (hoogste risicoklasse per module, 
risicopercentage over alle vragen, 
risicopercentage over de beantwoorde vragen).  
 

Geen overzichtsrapportage over meerdere 
RI&E’s beschikbaar. 

 


