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De RI&E is een inventarisatie van de gevaren en risico’s in een organisatie. Het beschrijft de risico’s in het bedrijf op het gebied van
gezondheid en veiligheid van de medewerkers. Door de arbeidsrisico’s te inventariseren krijgt u snel inzicht in de situatie en kunt u zien
waar verbeteringen in uw organisatie nodig zijn. Daardoor is de RI&E de basis voor ieder arbobeleid. 

Wij zorgen voor een plan met simpel en duidelijk taalgebruik,
welke goed leesbaar is voor iedereen in uw organisatie! Op
verzoek kunnen we de RI&E ook in andere talen opleveren.
We leveren onze documenten standaard op in pdf, met logo
van de opleider en eindklant. Wilt u het stuk in uw huisstijl of
de huisstijl van de eindklant ontvangen? Dat kan tegen een
meerprijs.
De geldende branche RI&E is altijd onze basis. Soms hebben wij
nog een aanvullende vragenlijst. 

Wat staat er in de RI&E ?
Inventarisatie van risico's per arbothema
Een uitleg van risico's
Evaluatie met beoordeling van risico's
Een plan van aanpak 

Onze werkwijze
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RI&E



Bas is
Wij stellen een vragenlijst op, die

u uitzet. Na een locatiebezoek
maken wij een concept rapport

die u vervolgens aanvult.

Op maat 
Wij stellen de vragenlijst op en
zetten die uit. De werkwijze is

hierbij volledig afgestemd op uw
organisatie.

RI&E
Pakketten
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Vanaf € 1650,- Vanaf € 2820,-



TELEFONISCH
INTAKEGESPREK

EN DOSSIER-
ONDERZOEK

VRAGENLIJST
OPSTELLEN EN

INVULLEN

LOCATIEBEZOEK CONCEPT
OPSTELLEN

FEEDBACK
VERWERKEN

Samen met u gaan we aan de slag om de RI&E op te stellen. We starten met een telefonisch intakegesprek. Ook stuurt u ons
een aantal documenten op zoals bijvoorbeeld uw bedrijfsnoodplan, de vorige RI&E en het arbobeleid voor een
dossieronderzoek. Op basis hiervan kunnen wij een vragenlijst samenstellen die u invult. Vervolgens komen wij bij u langs en
doen we een ronde op locatie en spreken we een aantal medewerkers. Vervolgens maken wij een concept rapport: u vult dit
aan waar nodig. Tot slot maken we de RI&E definitief.   

DEFINIT IEVE
RI&E

RI&E
Basis

Advies
IN VEILIGHEID.NL



TELEFONISCH
INTAKEGESPREK EN

DOSSIERONDERZOEK

VRAGENLIJST
OPSTELLEN

LOCATIEBEZOEK CONCEPT
OPSTELLEN 

LOCATIEBEZOEK  FEEDBACK
VERWERKEN

DEFINIT IEVE
RI&E

Wij gaan aan de slag om de RI&E uit te voeren, wel hebben we uw input nodig. We starten met een telefonisch
intakegesprek en u stuurt ons een aantal documenten op zoals uw bedrijfsnoodplan, de vorige RI&E en het arbobeleid voor
een dossieronderzoek. Op basis hiervan stellen wij de vragenlijst op. Tijdens het eerste locatiebezoek vullen wij de
vragenlijst in. We lopen een ronde en voeren een aantal interviews. Vervolgens maken wij een concept rapport, u vult dit
aan waar nodig. We komen nog een tweede keer op locatie om alles samen door te nemen. We verwerken de feedback en
maken de RI&E compleet. Bij deze RI&E bespreken we vooraf altijd de werkwijze die voor uw organisatie geschikt is.

RI&E
Op maat
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