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Covid-19-RIE 

Bedrijven zijn verplicht om de maatregelen die zij nemen om de gevaren van Covid-19 te beheersen, vast 

te leggen. De SER heeft daarvoor een handreiking opgesteld (juni 2020) 

https://www.ser.nl/nl/thema/arbeidsomstandigheden/dossiers/dossier-coronavirus. 

Deze handreiking onder eindredactie van de SER (verder te noemen SER-handreiking) wordt 

ondersteund door de Inspectie SZW. Met behulp van de SER-handreiking is het mogelijk om het 

onderwerp Covid-19 op te nemen in uw RIE. Dit document geeft daarvoor een invulling.  

Let op: De RIE is een ‘levend document’ dat afhankelijk van de actualiteit moet worden aangepast. 

 

Werkwijze 

Iedere vraag is een kopje uit de SER-handreiking. Het kopje is voor de herkenning letterlijk overgenomen 

en is niet in de vragende vorm gezet maar wel zo bedoeld. Onder het overeenkomende kopje staat in 

de SER-handreiking aangegeven hoe de invulling dient te worden gegeven. U kunt dan antwoorden met 

ja of nee.  

Met ja geeft u aan dat de maatregelen zoals in de SER-handreiking worden beschreven binnen uw 

bedrijf worden uitgevoerd. In de toelichting eronder kunt u desgewenst aangeven hoe de maatregelen 

zijn uitgevoerd (zie voorbeeld bij vraag 1).  

Bij een nee antwoord zal het onderwerp moeten worden opgenomen in het plan van aanpak dat bij de 

RIE hoort. De maatregel die u daarvoor gaat nemen kunt u invullen in het tekstvak Plan van aanpak RIE.  

Als een vraag niet van toepassing is mag u de vraag beantwoorden met ja en in de toelichting vermelden 

dat de vraag niet van toepassing is. 

In de bijlage is een voorbeeld van een plan van aanpak opgenomen. 

Tot slot is het van belang dit volledige document als bijlage toe te voegen aan uw bestaande RIE. In de 

RIE Metaalbewerking gaat dit als volgt: 

- Om het document toe te kunnen voegen dient u het eerst om te zetten naar een PDF document.  

- Na het inloggen komt u in het startscherm in de RIE. Daar kiest u voor Rapportage > Eindrapportage 

> Eindrapportage opmaken. U komt dan in het scherm Eindrapportage opmaken. U vult hier de 

gevraagde informatie in en voegt het document Covid-19-RIE als bijlage toe. Vervolgens kiest u voor 

‘Opslaan’ en uw Eindrapportage inclusief Covid-19-RIE wordt uitgevoerd. 

Wij raden u aan het document te exporteren en te bewaren in uw administratie voor een mogelijke  

controle van de Inspectie SZW. 
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Algemeen beleid binnen het bedrijf 

Vraag 1: Maak maximaal gebruik van het sociaal overleg in jouw onderneming 

Antwoord: Ja* / nee   

Toelichting: 

Voorbeeld: op 20 maart 2020 heeft overleg met de personeelsvertegenwoordiging plaatsgevonden 

over de Covid-19 aanpak binnen het bedrijf. Afgesproken is om een Covid-19 team in te stellen die 

iedere maandagochtend, of zo vaak als nodig, bij elkaar komt om de aanpak vast te stellen. Het team 

bestaat uit directie, HR en xx namens de medewerkers. De medewerkers worden via de email 

geïnformeerd. 

 

Maatregel voor plan van aanpak RIE. 

 

 

Vraag 2: Betrek deskundigen 

Antwoord: Ja* / nee   

Toelichting: 

 

 

Maatregel voor plan van aanpak RIE. 

 

 

Vraag 3: Geef duidelijke instructies en zorg voor de nodige opleiding en communicatie 

Antwoord: Ja* / nee 

Toelichting: 

 

 

Maatregel voor plan van aanpak RIE. 
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Vraag 4: Voorzie informatie voor werknemers en externen 

Antwoord: Ja* / nee 

Toelichting: 

 

 

Maatregel voor plan van aanpak RIE. 

 

 

Vraag 5: Pas de regels van ‘social distancing’ maximaal toe 

Antwoord: Ja* / nee 

Toelichting: 

 

 

Maatregel voor plan van aanpak RIE. 

 

 

 

Vraag 6: Handhygiëne 

Antwoord: Ja* / nee 

Toelichting: 

 

 

Maatregel voor plan van aanpak RIE. 

 

 

 

 

Hygiënemaatregelen voor werkgever en werknemer 


