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“Ondernemers
hoeven niet
bij nul te beginnen
met het maken
van een RI&E”

Het kleinbedrijf loopt achter als het gaat om de invulling
van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Er valt nog
veel te winnen, met name binnen de horeca en detailhandel.
Maar dan moeten ondernemers zich wel bewust zijn van de
risico’s die zij lopen en de verplichting van het hebben van
een RI&E. Tijd voor een check van de werkplek.

Checkjewerkplek.nl
Pay-it-forward voor ondernemers

J

an Harmen Kwantes en Fenny
Michel zijn consultant Work &
Health en houden zich dagelijks
bezig met veiligheid en gezondheid
op de werkplek en werken onder
meer voor het Steunpunt RI&E.
Mede dankzij onderzoek van het
Ministerie van SZW en TNO weten
zij hoe het gesteld is met de risico’s
op de werkplek. Fenny: “Via het
Steunpunt stellen we branchespecifieke RI&E-instrumenten beschikbaar voor ondernemers. Zij hoeven
dus niet bij nul te beginnen; met
een branchespecifiek RI&E-instrument zijn de belangrijkste risico’s
al in kaart gebracht. Het is een
kwestie van de checklist invullen
en eraan blijven werken om risico’s
weg te nemen.” Jan Harmen: “We
zien dat er sectoren zijn die achterblijven bij het invullen van de RI&E.
Dat heeft ons ertoe bewogen om,
in samenwerking met bedrijfschap
Horeca en Catering, Hoofdbedrijfschap Detailhandel en de Kamer
van Koophandel, de campagne
Checkjewerkplek.nl te starten.”
Bent u een kleine ondernemer met
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personeel of bent u binnen zo’n
organisatie RI&E verantwoorde
lijke, dan is Checkjewerkplek.nl
voor u bedoeld.

Niet zelf verzinnen
De campagne is i ngedeeld in
thema’s die allemaal terug komen
in de RI&E. Jan Harmen: “Brand,
agressie en geweld, tillen, snijden
en tot slot hygiëne. Per thema
doen ondernemers hun verhaal
en geven ze tips aan andere ondernemers. Een soort ‘pay-it-forward’
principe, waarmee op een prak
tische manier onderdelen van de
RI&E worden belicht. Bezoekers
van de website kunnen direct aan
de slag met een werkplekcheck.”
Fenny: “Op deze manier maken
we ondernemers bewust van de
kleine risico’s en dat zij daar
maatregelen voor kunnen nemen.
Maar vooral dat ze het niet helemaal zelf hoeven te verzinnen.
Door Checkjewerkplek.nl te
volgen zijn de meeste ondernemers al bijna over de helft met
het invullen van de RI&E.”

Checkjewerkplek.nl gaat nog verder.
Fenny: “De website is gekoppeld
aan de website van het Steunpunt
RI&E en de Arbocatalogus waar
op brancheniveau praktische oplossingen voor de RI&E, zoals een
ontruimingsplan, te vinden zijn.”
Als u weet wat de risico’s zijn, is
het eenvoudig om maatregelen te
nemen. Zo zorgt de werkgever op
een goede manier voor het personeel en zijn aansprakelijkheidskwesties minder lastig.

Eigen verantwoordelijkheid
Jan Harmen: “Natuurlijk heeft de
werknemer ook eigen verantwoordelijkheid voor veilig en gezond werken. Door samen met werknemers
te werken aan de RI&E creëert de
ondernemer draagkracht in de
organisatie. Met een RI&E en een
plan van a
 anpak kan iedere onderneming praktische stappen zetten
om veiligheids- en gezondheids
risico’s te voorkomen.”

«

www.checkjewerkplek.nl
www.rie.nl
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