RISICO-INVENTARISATIE EN EVALUATIE:
WAAROM MOEILIJK DOEN ALS HET MAKKELIJK KAN?
Arbobeleid: gemak dient de mens
Welke werkgever zou niet graag willen, dat arboverplichtingen minder tijd hoeven kosten, makkelijker bij te
houden zijn en toch meerwaarde leveren op het gebied van gezond personeel en rendement?
Een van de verplichtingen is de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), met daarbij een Plan van Aanpak.
ArboRegionaal biedt hiervoor een methode die makkelijk is en weinig tijd hoeft te kosten.
Wat is een RI&E?
Elke werkgever behoort een actuele RI&E te hebben. Met een RI&E wordt in kaart gebracht, hoe het arboen verzuimbeleid van uw organisatie er voor staat. Zowel de risico’s op de werkvloer als de maatregelen en
het beleid worden in kaart gebracht. Bij alle aandachtspunten hoort een advies over wat u kunt doen om de
veiligheid en gezondheid van uw personeel te verbeteren. Daarmee kunt u een Plan van Aanpak opstellen
en dat gaan uitvoeren.
Hoe wordt een RI&E uitgevoerd?
Bij het opstellen van de RI&E is inbreng nodig van de kant van de werkgever (management,
preventiemedewerker)en van de kant van het personeel. De Ondernemingsraad (OR) of de
Personeelsvertegenwoordiging (PVT) kan het personeel vertegenwoordigen. De mening van het personeel
kan ook gevraagd worden met vragenlijsten of door interviews met vertegenwoordigers van verschillende
afdelingen of functies. Ook een observatieronde van onze adviseur, om de werkplekken en
gebouwvoorzieningen te beoordelen, vormt een belangrijk onderdeel van de RI&E. Tot slot krijgt u een
rapport met daarin alle bevindingen met daarbij praktische adviezen voor verbeteringen.
Easy does it…
ArboRegionaal biedt een makkelijke manier om de RI&E voor te bereiden. Hiervoor hebben wij een
softwarepakket, dat preventie combineert met mogelijkheden om onderzoek te doen onder het personeel.
Vragenlijsten kunt u eenvoudig online invullen. Als u wilt kunt u dit onderbreken en op een later tijdstip
verdergaan. Met de software kunt u ook onderzoek met vragenlijsten doen voor alle personeel of voor een
gedeelte ervan. En als u wilt kunt u, bijvoorbeeld na 6 maanden of een jaar, hiermee evalueren of de
maatregelen die u genomen heeft resultaat hebben.
Hoe werkt dat?
EasyFWD (Easy Forward) is preventie-software die uw medewerkers helpt om gezond te werken met de
computer en ze aanspoort om meer te bewegen. Door EasyFWD te koppelen aan EasyAnalyse, een
informatie-tool, kunt u vragenlijsten verwerken en heldere rapportages opstellen. Zo helpen wij u om een
preventiebeleid op te zetten en dit professioneel te ondersteunen.
In overleg kunnen wij voor u snel een RI&E of een deel-RI&E opzetten zonder dat u er omkijken naar heeft.
Bijvoorbeeld een inventarisatie van fysieke belasting, gevaarlijke stoffen of machineveiligheid.
Meer weten?
Neem contact op met een van de contactpersonen voor de RI&E van ArboRegionaal:
Maryke Oor, veiligheidskundige
Roy Versteegen, ergonoom
Jodokus Diemel, arbeidshygiënist
Tom van Dijk, eigenaar EasyFWD

maryke.oor@arboregionaal.nl
roy.verstegen@arboregionaal.nl
jodokus.diemel@arboregionaal.nl
tom.van.dijk@arboregionaal.nl

M:
M:
M:
M:

06 – 4486 5656
06 – 1916 2814
06 – 2520 1069
06 – 5132 6382
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