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 RISICO INVENTARISATIE & EVALUATIE 

PRAKTISCH EN LEVEND 

DE RI&E WORDT VAAK GEZIEN ALS DE BASIS VAN EEN EFFECTIEF EN GEZOND ARBO- & GEZONDHEIDSBELEID. 

TOCH WORDEN ER NOG RIE’S ZELFSTANDIG DOOR (EXTERNE) VEILIHEIDSKUNDIGEN UITGEVOERD EN             

GERAPPORTEERD. KRIJG DAT MAAR EENS OMGEBOGEN NAAR ACTIEF BELEID! 

INTRO  

Een RI&E is een levend document en de vorm is 
vrij. Toch zien we dat de meeste RI&E’s nog stati-
sche rapporten zijn met een versiedatum,        
opgesteld door een externe veiligheidskundige. 
TOP gelooft dat een RI&E écht dynamisch kan zijn 
en tot stand kan komen in actieve samenwerking 
met de werkvloer.  

 

TOP beschikt daarom over een uniek RI&E con-
cept dat samen met onze klanten is opgesteld. 
TOP heeft hiermee een instrument ontwikkeld wat 
uniek is te noemens, omdat het de eerste RI&E is 
die niet statisch maar geheel dynamisch is. De 
vorm is geen rapport, maar een duidelijke over-
zichtstabel waarop in één oogopslag de verbeter-
gebieden te herkennen zijn. 

VORM 

De vorm bestaat uit een RI&E overzichtstabel, die gevoed wordt 
door onderliggende en actief gelinkte inventarisatielijsten. TOP 
zorgt ervoor dat er – samen met de klant – een volledige en up 
to date overzichtslijst en inventarisatielijsten komt. Vervolgens 
kunnen onze experts deze RI&E voor u uitvoeren en invullen. 

De inventarisatielijsten zijn ook uiterst geschikt als audit-lijsten, 
inspectierondes, etc. waarna de output weer verwerkt kan    
worden in de RI&E zelf. Altijd up-to-date en altijd volledig! 

 

INHOUD 

De RI&E is opgebouwd aan de hand van de verplichte         
onderdelen uit Arbo informatieblad 1 en kan gemakkelijk      
uitgebreid worden met thema’s uit Arbocatalogussen zoals bijv. 
‘werken nabij water’ of ‘Scheepsbouw- & Reparatie / 5 x beter’. 

 

LATEN DOEN, OF: ZELF DOEN! 

Maar: delen van de RI&E kunnen ook door uzelf worden inge-
vuld of later aangevuld. U kunt zelf een inventarisatie naar bij-
voorbeeld  fysieke belasting uitvoeren en de uitslagen hiervan in 
het betreffende inventarisatieblad invullen. TOP bewaakt dan of 
alle punten voldoende zijn ingevuld. U kunt later ook verbeterin-
gen invullen, zodat een onderwerp dat eerst rood of geel scoor-
de, daarna groen scoort. De TOP RI&E is door een extern des-
kundige getoetst en goed bevonden.  

“IF I HAD 7 DAYS TO CUT DOWN THIS TREE, I 

WOULD SPEND 6 DAYS ON SHARPENING THE 

AXE”. 

Abraham Lincoln  
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ALTIJD VOLLEDIG EN UP TO DATE 

GEDRAGEN DOOR DE WERKVLOER 

EEN ACTIEF ARBO BELEID 

INVESTERING 

De investering is afhankelijk van de bedrijfsgrootte 

en aandachtsgebieden. Desgewenst kan ook het 

instrument zélf worden afgenomen, zodat u het zelf 

verder uitvoert. 

 

INTERESSE 

We maken graag een afspraak voor een gerichte 
offerte, aanpak en planning; 
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VOORDELEN 

1. Een actief en levend RI&E document; 

2. Volledigheid, coördinatie en oplevering wordt nauwkeurig        
verzorgd door onze ervaren veiligheidskundigen; 

3. Directe betrokkenheid door medewerkers en staf; 

4. Verbetergebieden goed zichtbaar, waardoor focus op hetgeen       
belangrijk is; 

5. U kunt de inventarisatie eventueel zélf uitvoeren; 

6. De inventarisatielijsten zijn geschikt voor meerdere doelen en 
ze leiden altijd tot nieuwe input voor de RI&E 

7. Een RI&E die getoetst en conform de wet is. 


