Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
Wij helpen u bij het uitvoeren van de verplichte RI&E
Runt u een organisatie met medewerkers? Dan hebt u de verplichting een RisicoInventarisatie & Evaluatie te laten uitvoeren. In deze RI&E is schriftelijk vastgelegd welke
risico’s de arbeid met zich meebrengt voor uw medewerkers. De RI&E vormt de basis van
uw Arbo- en Veiligheidsbeleid. Want pas als u weet waar de risico’s binnen uw bedrijf
liggen en wat de mogelijke effecten hiervan zijn, kunt u de juiste maatregelen nemen.
PROV Integrale Veiligheid helpt u bij het uitvoeren van een RI&E.
De RI&E-onderwerpen
Tijdens de inventarisatie komen in elk geval de volgende onderwerpen aan bod:
o Arbozorg en organisatie van de arbeid;
o Bedrijfshulpverlening (BHV);
o Inrichting arbeidsplaatsen;
o Gevaarlijke stoffen en biologische agentia;
o Fysieke belasting en fysieke factoren;
o Arbeidsmiddelen en specifieke werkzaamheden;
o Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM);
o Veiligheids- en gezondheidssignalering;
o Functie-inhoud en werkdruk;
o Werk- en rusttijden.
Toetsing aan Arbonormen
We evalueren de geconstateerde gevaren door deze te toetsen aan wettelijke of gangbare
Arbonormen. Deze normen liggen vast in de Arbowet, het Arbobesluit, de Arbo-catalogi en
A1-bladen. Bovendien beoordelen we de risico’s door na te gaan in welke mate gevaren
zich voordoen en wat de ernst van de gevolgen is.
Uitvoering RI&E in vier fasen
Wij voeren de RI&E uit in vier projectfasen:
Fase 1: inventarisatiefase. Het vergaren van gegevens en informatie via
documentenstudie, interviews en een rondgang op de locatie(s);
Fase 2: het verwerken van alle gegevens en informatie in een concept-rapportage RI&E.
Fase 3: het bespreken van de conceptrapportage RI&E. Bovendien stellen we in overleg
met de opdrachtgever een plan van aanpak (PVA) vast;
Fase 4: het (laten) toetsen van de definitieve RI&E-rapportage (indien noodzakelijk).
Tot slot: een plan van aanpak
Onze RI&E biedt duidelijkheid over de hoofdrisico’s. U voldoet hiermee aan de wettelijke
verplichtingen. In onze RI&E komen duidelijk de knelpunten c.q. verbeterpunten naar
boven. Ook wordt duidelijk binnen welke termijn deze punten moeten worden opgelost.
We stellen een plan van aanpak op, waarin we aanbevelingen geven over concrete
maatregelen voor verbetering of beheersing van de arbeidsomstandigheden. Deze adviezen
zijn technisch, organisatorisch of financieel van aard.
Meer informatie
Wilt u meer informatie over het laten uitvoeren van een RI&E door PROV Integrale
Veiligheid? Neem dan contact met ons op via telefoon: 0348 – 41 69 60 of e-mail:
info@proveiligheid.nl.

