ZIJN UW WERKNEMERS
ZEKER VAN EEN VEILIGE
WERKOMGEVING?
Meer informatie op

arboned.nl/rie

Moet u een Risico-inventarisatie en -evaluatie uitvoeren? Check het met dit
stroomschema.

1. Heeft u personeel in dienst over wie u gezag
voert? (ook uitzendkrachten, stagiaires en/of
flexwerkers)

nee

ja

2. U bent volgens de Arbowet verplicht om een RI&E
op te stellen. Heeft u een (actuele) RI&E?

nee

ja

3. Is de RI&E getoetst door een gecertificeerde arbodienst of deskundige?

nee

ja

4. Zijn de afspraken uit het Plan van aanpak van de
RI&E opgevolgd?

nee

ja

Hartstikke goed. De RI&E is niet alleen een wettelijke
verplichting, maar een kans die u moet grijpen.

Meer vragen?
Hebt u meer vragen over de Risicoinventarisatie en -evaluatie, neem dan
contact op met uw vaste contactpersoon van ArboNed of het dichtstbijzijnde kantoor.

Contact
Zwarte Woud 10
3524 SJ Utrecht
salessupport@arboned.nl
www.arboned.nl/RIE

U hoeft geen RI&E op te stellen.

Het is belangrijk dat u een actuele RI&E heeft.
De Inspectie van SZW kan u hierop controleren.
Lees hier wanneer u uw RI&E moet
actualiseren. Klik hier om een offerte aan te
vragen voor het opstellen en/of toetsen van de
RI&E.

Heeft u minder dan 25 werknemers in dienst
én kunt u gebruik maken van een erkend RI&E
branche instrument? Dan hoeft uw RI&E niet
getoetst te worden.
Heeft u meer dan 25 werknemers in dienst en/
of heeft u bij het opstellen van de RI&E gebruik
gemaakt van een niet-erkend RI&E instrument?
Dan moet uw RI&E getoetst worden door een
erkend professional. Lees hier hoe een RI&E
toetsing werkt en vraag direct een offerte aan.

Het kan lastig zijn de afspraken uit het Plan van
aanpak goed op te volgen. Hier is dan ook een
belangrijke rol voor uw preventiemedewerker
weggelegd. Lees hier hoe wij u en uw preventiemedewerker kunnen helpen.

