Preventie = Voorkomen
Contact: verzekeren@delingegroep.nl

RI&E met NUT
Haal meer uit uw verplichte Risico-Inventarisatie en –Evaluatie

Doel
Uitvoering en wettelijke toetsing van de verplichte risico inventarisatie en evaluatie op een
innovatieve manier die een bijdrage levert aan het verbeteren van de prestaties van uw
medewerkers.

Insteek
De insteek is in de eerste plaats uw organisatiedoelstellingen en vervolgens de vraag in hoeverre
veilig, gezond en prettig werken een positieve bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de
prestaties van uw werknemers. Wat helaas nog vaak gebeurt met een RI&E is dat een organisatie
veel geld steekt in een inventarisatie louter gericht op wat (nog) niet goed is geregeld. Dit is vaak een
klus waar niet veel organisaties warm voor lopen.
Daarom kiezen wij voor een ándere insteek, een RI&E met NUT. Het nut zit hem in:
- onderzoek gericht op het verbeteren van organisatieprocessen en de kwaliteit van werken
- inventariseren wat goed gaat binnen afdelingen, om intern van elkaar te kunnen leren
(benchmark)
- opleiding ‘on the job’ van de preventiemedewerker(s)

Programma
Het programma bestaat uit:
1. Aftrap waarin we gezamenlijk (directie, preventiemedewerker en arbodeskundige van
MijnKennis) de doelstelling en vraagstellingen bij de RI&E vaststellen, welk instrument en
methode we gebruiken en wie wat gaat doen.
2. Inventarisatie- en rapportagefase (tijdens de rondgang wordt met medewerkers gesproken
over ‘wat gaat goed en wat kan beter op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn?’).
3. Bespreking van de bevindingen met betrokkenen en vaststellen van een realistisch plan van
aanpak.
4. Aansluitend naar behoefte extra voorlichting/training aan de preventiemedewerker(s).
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Resultaat
Na oplevering beschikt u over een RI&E die:
1. aansluit op de organisatiedoelstellingen;
2. de preventiemedewerker meer inzicht en kennis geeft die nodig is voor deze functie;
3. een realistisch uitvoerbaar plan van aanpak oplevert waar met vertrouwen aan gewerkt kan
worden;
4. wettelijk is getoetst volgens de recentste ontwikkelingen in uw branche.

Investering
We offreren het projectvoorstel als we zeker weten dat het aanbod past bij uw wensen en
mogelijkheden. Dit doen we altijd tegen een gunstige prijs/kwaliteitverhouding.
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