
Hoe veilig en gezond is het 
werken in uw bedrijf?

Waar gewerkt wordt, lopen mensen risico’s. Risico’s die zorgen 
voor ongelukken en die kunnen leiden tot verzuim. Als u weet 
waar de risico’s schuilen, kunt u deze gericht aanpakken. En 
zo kosten besparen: u verlaagt het verzuim en verhoogt de 
productiviteit. Dat lukt met de RI&E van ArboNed: de Risico-
inventarisatie en –evaluatie.



Inzicht in de risico’s
Het bieden van een veilige en gezonde werkomgeving 
start met het krijgen van inzicht in de risico’s. ArboNed 
helpt u hierbij met een Risico-inventarisatie en –evaluatie 
(RI&E). Een RI&E stelt u in staat om de arbeidsomstandig-
heden in uw bedrijf te verbeteren. 

De RI&E start met het inventariseren van de risico’s. We 
kijken dan bijvoorbeeld naar de machineveiligheid, de 
verlichting en het geluid. En hoe het gesteld is met de 
werkdruk en de lichamelijke belasting. Na de 
inventarisatie maken we samen met u een plan van 
aanpak om de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf te 
verbeteren. Deze zetten we direct om in acties. 

Uitvoering of toetsing
U kunt ArboNed inschakelen voor de gehele uitvoering 
van de RI&E in uw organisatie, of voor de toetsing van een 
RI&E die u zelf hebt uitgevoerd. 

Uitvoering RI&E
Bij de volledige uitvoering van de RI&E gaat het om het 
inventariseren en beoordelen van de risico’s, het geven 
van advies over de te nemen maatregelen en het 
opstellen van een plan van aanpak.

Toetsing RI&E
Wanneer u zelf de RI&E uitvoert, moet deze in een aantal 
gevallen door een arbodienst of een gecertificeerde 
arbodeskundige worden getoetst op volledigheid, 
betrouwbaarheid en validiteit. Wij adviseren u graag over 
toetsing van de RI&E in uw specifieke situatie.

Inzet van de rie-manager
Bij de uitvoering én toetsing van de RI&E maken wij 
gebruik van de rie-manager. Dit is een geavanceerd, 
webbased systeem waarmee de RI&E wordt uitgevoerd 
en het Plan van aanpak wordt opgesteld. De voortgang 
van actiepunten uit het Plan van aanpak kan in het 
systeem worden bijgehouden. Reden dat we de 
rie-manager inzetten, is de mogelijkheid om 
arbeidsrisico’s gestructureerd en efficiënt te 
inventariseren en deze door middel van te nemen 
maatregelen onder controle te houden. Met inzet van de 
rie-manager bent u daar als organisatie ook zelf toe in 
staat. Een groot voordeel voor wie zelf graag controle 
heeft. De experts van ArboNed kijken en denken met u 

Hoe veilig en gezond is het 
werken in uw bedrijf?
Werken uw mensen met gevaarlijke stoffen? Zitten ze lang achter 
hun computer? Wordt er fysiek veel van hen gevraagd. Of worden ze 
met name mentaal uitgedaagd? Om welk bedrijf of welke functie 
‘t ook gaat, werken brengt risico’s met zich mee. In een veilige en 
gezonde werkomgeving is het risico op uitval minimaal en zijn 
mensen vitaal en met plezier aan het werk. Dat betekent voor uw 
bedrijf een laag verzuim, een hoge productiviteit en zo bespaart u 
bedrijfskosten. 

Voordelen
• Inzicht in alle risico’s op de werkvloer
• Bewustwording en managen van de arbeidsrisico’s
• Verlagen van het verzuim en ongevallen en het 

verhogen van de productiviteit
• Wij leveren u een praktisch plan van aanpak
• Ervaren professionals vertellen u alles over de 

wettelijke verplichtingen
• Kostenbesparing
• Geringe investering in vergelijking tot de mogelijke 

boetes van de Inspectie SZW als zaken niet op 
orde zijn



mee. Niet alleen bij de uitvoering en toetsing, maar ook 
door regelmatig met uw organisatie de actualiteit van de 
RI&E en de voortgang van het Plan van aanpak te 
monitoren. Zo komt u niet voor verrassingen te staan. 

Wettelijk kader
Bij organisatorische veranderingen moet u uw RI&E 
bijstellen. Bijvoorbeeld als u met een nieuwe  
productielijn gaat werken, als u hebt verbouwd of gaat 
verhuizen. De RI&E is geen doel op zich, maar een 
startpunt voor verdere verbetering van de 
arbeidsomstandigheden. Met de RI&E van ArboNed 
voldoet u direct aan uw wettelijke verplichting.  
Een prettige gedachte, ook omdat de Inspectie SZW de 
controles opvoert en de boetes flink verhoogt. 

Maak werk van uw RI&E
Ook de risico’s in uw organisatie verlagen en uitval 
voorkomen? Vraag direct een offerte aan. 

Meer weten? 
Neem contact met ons op via 030 299 62 77 of via 
salessupport@arboned.nl. 

Over ArboNed
ArboNed maakt werkend MKB in Nederland gezonder en
vitaler. Dagelijks staan we klaar voor 61.500 werkgevers
en ruim 600.000 werknemers. 

Wij verlagen verzuim, minimaliseren arbeidsrisico’s en
zorgen voor gezonde, gemotiveerde en competente
medewerkers. Weten hoe een bedrijf ervoor staat is ons
vertrekpunt. Met onze (wettelijk verplichte) analyse-
instrumenten geven wij inzicht, adviezen en praktische 
oplossingen, die aantoonbaar bijdragen aan de
gezondheid en vitaliteit van mensen. Want met vitale
mensen kunnen ondernemers hun doelen realiseren en
hun ambities waarmaken.

ArboNed is onderdeel van HumanTotalCare. Kijk voor
meer informatie op www.arboned.nl.

https://www.humantotalcare.nl/
http://www.arboned.nl

