Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Ondernemen is risico’s nemen, dat hoeven we je niet uit te leggen. Maar als je jouw risico’s in kaart hebt
gebracht, krijg je wel meer zicht op de mogelijke gevolgen. En neem je weloverwogen beslissingen.
De talloze regels en richtlijnen op arbogebied vormen voor steeds meer ondernemers een ondoordringbaar
oerwoud. Probeer je zelf dit oerwoud te ontginnen? Je kunt jouw kostbare tijd beter besteden en
een beroep doen op onze specialisten. Zij kennen alle in en outs uit hun dagelijkse praktijk.
In een telefonisch of persoonlijk gesprek kunnen wij je in het kort vertellen welke verplichtingen je als
ondernemer al dan niet hebt. Of je de zorg daarvoor vervolgens (deels) bij ons legt, is natuurlijk aan jou.
Je kunt in ieder geval rekenen op adequate informatie en een heldere prijsstelling. Zodat je de juiste keuze
kunt maken.
Uitschakeling van een werknemer door een calamiteit of ziekte is een reëel risico. Bijvoorbeeld door
RSI, een bedrijfsongeval of langdurige hoge werkdruk. Daar komt bij dat de Arbeidsinspectie eventueel
beoordeelt of jij er als werkgever alles aan hebt gedaan om risico’s te voorkomen.
Met de RI&E brengen wij jouw risico’s in kaart en doen wij aanbevelingen om die te minimaliseren.
Daarnaast toetsen wij of jouw bedrijf voldoet aan de relevante Arbowet- en regelgeving. Uiteraard krijg
je ook hierbij een gedegen advies. Maak je al gebruik van een RI&E die specifiek voor jouw branche is
ontwikkeld? Op verzoek toetsen wij die graag voor je.
De voordelen van de RI&E via mkbasics.nl
Veiligheid
Je werkt aan een veilige bedrijfsvoering.
Deskundigheid Je krijgt assistentie van onze professionals.
Preventie
Je voorkomt zoveel mogelijk verzuim en uitval van werknemers, doordat je werkt aan de
arbeidsomstandigheden in jouw bedrijf.
Concreet
Wij inventariseren, en geven daarnaast aan wat je kunt en misschien zelfs wel moet doen.
Zekerheid
Je voldoet aan de Arbowet, die voorschrijft dat vrijwel iedere ondernemer met personeel
een RI&E moet (laten) uitvoeren. De Arbeidsinspectie controleert actief op de aanwezigheid van een getoetste RI&E en een bijbehorend plan van aanpak. De RI&E van
mkbasics.nl is een erkend instrument.
Meer informatie?
Wil je meer informatie over dit onderwerp of heb je een concrete vraag? Neem dan contact op met jouw
casemanager, via info@mkbasics.nl, of vraag online een offerte aan op onze website www.mkbasics.nl.
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