RI&E projectondersteuning
Veilig werken, daar maken wij je sterk in!
Een veilige werkomgeving voor alle medewerkers
Werk brengt altijd risico’s met zich mee, ongeacht de branche. Werken met machines, gevaarlijke stoffen, beeldschermwerk
of werkdruk: dit kunnen allemaal factoren zijn waardoor medewerkers gezondheidsrisico’s lopen.
Het is daarom van belang dat werkgevers de gevaren in kaart brengen die mogelijk schade kunnen veroorzaken aan de
gezondheid van haar medewerkers en vervolgens maatregelen nemen om die risico’s op te heffen of te verkleinen. Hiermee
wordt aan de wettelijke verplichting voldaan én kan uitval, verzuim-, ziektekosten en bedrijfsongevallen zoveel mogelijk
worden voorkomen.
Helderheid en transparantie richting je personeel, bijvoorbeeld over veiligheidsvoorschriften en het geven van voorlichting,
zorgen ervoor dat zij weten wat van hen verwacht wordt. Een gedegen RI&E (Risico- Inventarisatie & -Evaluatie) project is
ook een teken van goed werkgeverschap.
Wat is een RI&E?
De RI&E is een overzicht en beoordeling van de risico’s op het gebied van veiligheid & gezondheid in het bedrijf. Van hieruit
wordt een plan van aanpak opgesteld waarin maatregelen beschreven worden om de aangetroffen risico’s op te heffen of in
ieder geval te verkleinen.
Wanneer ben je RI&E-plichtig?
Op basis van de Arbowet is de RI&E verplicht voor iedere ondernemer met personeel, uitgezonderd ZZP’ers. De inspectie
SZW controleert hier op. Kan je geen of geen goede RI&E laten zien, dan zal de inspecteur een schriftelijke waarschuwing of
een eis tot naleving geven. Je krijgt een termijn opgelegd waarbinnen je de (onvolledige) RI&E alsnog in orde kunt maken. Als
de termijn voorbij is en de RI&E er nog steeds niet is óf deze nog niet goed is, dan krijg je alsnog een bestuurlijke boete.
Toetsen van de RI&E
Het is zaak na het opstellen de RI&E te laten toetsen door een externe veiligheidsdeskundige. Er zijn echter uitzonderingen:
bedrijven die minder dan 25 medewerkers in dienst hebben (incl. stagiairs, uitzendkrachten, vrijwilligers, inhuurkrachten etc.)
èn de branche waarin zij actief zijn heeft een erkend RI&E-instrument, zijn vrijgesteld van toetsing.

Waarmee kunnen wij helpen?
Als opdrachtgever bepaal je zelf bij welke van onderstaande onderdelen ondersteuning gewenst is:
 Inventarisatie en opstellen RI&E.
 Plan van aanpak.
 Begeleiding en ondersteuning bij uitrol en borging binnen het bedrijf. Denk hierbij aan communicatie
(doorvertaling preventieve maatregelen), het borgen van gedragsverandering en het actueel houden van de RI&E.
Kosten
> Inventarisatie, opstellen van de RI&E, maken plan van aanpak en terugkoppeling:

€ 650,-

> Toetsing RI&E en hertoetsing bestaande RI&E:

op aanvraag

> Losse werkzaamheden door RI&E – specialist:

€ 75,- per uur

Alle prijzen zijn excl. btw en een kilometervergoeding van € 0,28 per kilometer.
Op al onze diensten zijn de algemene voorwaarden van HR Direct van toepassing.

Contact
Voor meer informatie of het maken van een afspraak kun je vrijblijvend contact opnemen met een van
onze adviseurs via 0493-331480.
Sandra Manders
sandra@hrdirect.nl

Sandra Leenders
s.leenders@hrdirect.nl
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