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Risico-Inventarisa e en –Evalua e
Hoe staat u ervoor?
Beschikbaarheid, werkdruk, budget, kennis van wetgeving en Arbo-eisen zijn zo maar enkele factoren die
invloed hebben op een goede inventarisa e, uitvoer,
toetsing en naleving van de RI&E. Het is dus zaak voor
u voordat u aan deze uitdaging begint u te vergewissen of u dit wel zelf wilt en nog belangrijker zelf kunt
doen?
Bij Gidano vindt al jd een intakegesprek plaats en er
wordt een analyse gemaakt waar de organisa e op dit
moment staat. Door deze handelswijze kan er worden
vastgesteld in welke fase van het programma u valt.
Naast de begeleiding reikt Gidano haar klanten ook
risico- management methoden en technieken aan. Op
deze wijze wordt u volledig ondersteund om uit te
groeien naar een con nu verbeterende organisa e.

.

ABC-tje

A.

Eenvoudig te onderhouden RI&E en plan van aanpak

B.

Toetsingsrapport die aan alle voorwaarden voldoet

1. Waarom een RI&E
Het doel van een RI&E is het verkrijgen van algemeen inzicht in
veiligheids- en gezondheidsrisico's binnen het bedrijf of organisa e. De RI&E is de basis van het Arbo-beleid, met als doel:
het verkrijgen van inzicht in de gevaren en de hieraan verbonden risico's op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn, waaraan de medewerkers worden blootgesteld;
het op grond van de verkregen inzichten kunnen formuleren
van maatregelen om risico's te elimineren of te beperken en
beheersbaar te maken;
het kunnen formuleren van criteria voor de inhoud en opzet
van arbo- en verzuimbeleid en het we'elijke verplichte periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO).
De rapportage gee- een helder beeld van het huidige Arbobeleid en de risico’s, tekortkomingen en bedreigingen die op
het niveau van func e en werkplek zijn geconstateerd ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn.

2. Hoe werkt een RI&E
Door een deskundige van Gidano wordt uw werkplek beoordeeld en worden aanwezige risico’s opgeschreven en gefotografeerd. Als alle risico’s zijn onderkend worden deze geanalyseerd. Dit betekent dat wordt vastgesteld wat de ernst van het
risico is en op welke termijn het aangepakt zou moeten worden. Dit alles wordt in een rapport vastgelegd waarna de werkgever aan de slag kan met het structureel aanpakken van de
risico’s.
De ervaring leert dat veel bedrijven het Arbobeleid verder kunnen verbeteren. De RI&E is een eerste stap in de goede richng. Naast het voldoen aan we'elijke verplich ng, zit de winst
in terugdringing van ziekteverzuim en voorkoming van ongevallen

Kosten

C.

Een prak sche begeleiding van de preven emedewerker

Wij bieden u complete begeleiding volgens de bovenstaande
stappenplannen. Na een oriënterend gesprek (op uw bedrijf of
telefonisch) zenden wij u graag een op maat gesneden oﬀerte.

