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Gezondheids- en
veiligheidsrisicobeoordeling
De risicobeoordeling of risico-inventarisatie
& evaluatie (RI&E) vormt de basis voor het
beheer van het gezond en veilig werken en is
essentieel voor de totstandkoming van een
gezonde werkomgeving. Een goed uitgevoerde
RI&E stuurt uw bedrijf richting de belangrijkste
uitdagingen op het gebied van gezondheid
en veiligheid.
Uw voordelen
Onze adviseurs hebben in nauw overleg met onze klanten de RI&E 2.0
methode ontwikkeld.
Een goed uitgevoerde risicobeoordeling resulteert in tevreden
werknemers, verhoogde productiviteit en aanzienlijke besparingen.
Met onze RI&E 2.0 bereikt u:
• Minder incidenten, minder ziekte
• Voldoen aan de wet
• Overzicht en controle
• Constante verbeteringscycli
• Capaciteit en middelen efficiënt toegewezen
• Resultaten geborgd door audits, KPI’s
• Verhoogde betrokkenheid van de medewerkers
Neem contact met op op als u wilt weten wat de RI&E 2.0 voor
uw bedrijf kan betekenen.
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Direct contact

Pieter Rooyakkers
pieter.rooyakkers@philips.com
06 22 97 64 38

Wat onze partners waarderen:

Het spindiagram in de
RI&E 2.0 gaf mij in één
oogopslag zicht op de
veiligheidsstatus van
mijn organisatie
Jolanda Verleg
Preventiemedewerker
Philips Markets

Onze aanpak
Onze RI&E methodiek is uniek, doordat ze duidelijk
onderscheid maakt tussen wettelijke verplichtingen en
uw eigen ambitieniveau.
• We creëren een duidelijk overzicht van uw
Arbo risico’s en maatregelen die passen bij uw
beoogde doel.
• We rangschikken de risico’s van elk gezondheidsen veiligheidsonderwerp op een schaal van 1 tot 5,
waarbij 3 compliant is en 5 State of Art is. U bepaalt
zelf welk niveau u en uw organisatie willen bereiken.
• Een heatmap toont de resultaten van de
risicobeoordeling, waarmee u kunt sturen op de
meest kosteneffectieve manier om gezondheids- en
veiligheidsrisico’s aan te pakken.

Onze aanpak volgt deze stappen:
• Beoordeling van de veiligheidsambitie van
het management
• Definiëren wettelijke en bedrijfsvereisten
• Risicobeoordeling uitvoeren:
- Identificeren van alle gevaren
- Evalueren risico’s
- Beoordeling van geschikte maatregelen en (rest) risico’s
- De beste beheersmaatregelen voorstellen om
het risico te verminderen
- Schrijven actieplan
• Volgen bedrijfsdynamiek:
- Veranderingsmanagement
- Identificeren nieuwe risico’s door bijvoorbeeld nieuwe
activiteiten, machines
• Continue verbetering

Onze diensten
Wat zoekt u in een risicobeoordeling voor
gezondheid en veiligheid? Is het:
Wettelijke naleving van EU-kaderrichtlijn 89/391?
Uw ambitie om een leider te worden op
dit gebied?
Een goed begrip van de nieuwste oplossingen?
Een volledige opsomming van alle
werkplek risico’s?
Motivatie om een volwassen veiligheidscultuur
te ontwikkelen?
Waarom niet alles door gebruik te maken
van onze aanpak? Wij bieden wereldwijde
risicobeoordelingsdiensten. Onze aanpak is
gespecialiseerd in de High Tech en technische
maakindustrie.
Afspraak maken
Wij bespreken graag uw veiligheid gerelateerde ambities en uitdagingen.
Neem vrijblijvend contact op met: pieter.rooyakkers@philips.com, 06 22 97 64 38

Wij zijn de arbo- en milieu adviseurs van Philips Innovation Services
Ons team van 30 adviseurs draagt al 20 jaar zorg voor de gezondheid, veiligheid en welzijn
van werknemers. Wij zien een gezond personeelsbestand als het hart van een gezond bedrijf.
Lees ons verhaal op: www.innovationservices.philips.com/environment
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