
DUURZAAM INZETBAAR

Werknemers die afwezig zijn  
vanwege ziekte of een bedrijfs- 
ongeval kunnen niet bijdragen  
aan de missie van de organisatie. 
En zelfs als werknemers fysiek 
aanwezig zijn, dan is een  
optimale inzetbaarheid door  
mogelijke problemen op het  
werk of in de privé situatie nog 
niet gegarandeerd. Met een  
risico-inventarisatie en –evaluatie 
(RI&E) krijgt de organisatie inzicht 
in de risico’s op verzuim, bedrijfs- 
ongevallen, beroepsziekten, en 
verminderde inzetbaarheid. 

RISICO-INVENTARISATIE 
EN -EVALUATIE 
Een RI&E geeft inzicht in alle risico’s op het 
gebied van veiligheid en gezondheid in 
de organisatie. Tevens wordt aangegeven in 
hoeverre de organisatie voldoet aan de 
geldende wet- en regelgeving. Tot slot wordt 
een concept plan van aanpak opgeleverd 
waarin de adviezen van DH Pro 
zijn opgenomen.  

We bekijken hoe een risico kan worden 
weggenomen, of in ieder geval kan worden 
verminderd en daarmee dus ook de 
inzetbaarheid van de werknemers kan 
worden verhoogd.

Als organisatie wil je je kunnen richten op je primaire processen. Het beheersen van 
operationele risico’s is daarbij belangrijk, maar vergt tijd. DH-pro ontzorgt 
organisaties met haar expertise op het gebied van met risico- en compliance 
management. Denk hierbij aan veiligheid, kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu. 
Dit is in vertrouwde handen bij DH-pro.

RI&E
Risico’s verlagen en de inzetbaarheid van personeel verhogen



WETTELIJK VERPLICHT
Een actuele RI&E is voor elke organisatie  
met personeel in dienst wettelijk verplicht. 
Maar omdat een RI&E inzicht geeft in hoe de 
risico’s; ziekteverzuim, bedrijfsongevallen, 
verminderde inzetbaarheid, ongewenst  
verloop, boetes van de Inspectie SZW en 
materiële en financiële schade kunnen  
worden voorkomen, heb je als ondernemer  
de meeste baat bij een actuele RI&E. Ook je 
opdrachtgevers kunnen ernaar vragen omdat 
zij willen beoordelen of er in de organisatie 
veilig en gezond wordt gewerkt of omdat de 
opdrachtgever meer zekerheid 
van levering eist.

HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?
De RI&E start met een gesprek over het 
gevoerde arbo- en verzuimbeleid. Daarbij 
analyseren wij tevens het ziekteverzuim en  
de bedrijfsongevallen in de organisatie. 
Daarna maken we een rondgang door de 
organisatie waarbij knelpunten voor veiligheid 
en gezondheid worden genoteerd.  
Hierbij kunnen tevens korte gesprekken  
met medewerkers worden gevoerd op onder 
meer psychosociale arbeidsbelasting. 

In een concept plan van aanpak worden  
de knelpunten beschreven, wordt een risico-
beoordeling en –classificatie weergegeven  
en worden adviezen gegeven hoe de risico’s 
kunnen worden geëlimineerd, of in ieder geval 
kunnen worden verminderd. In een apart 
management review worden de gegevens  
van de organisatie, de verzuim- en bedrijfs- 
ongevallengegevens en de risico’s met elkaar 
in verband gebracht en ontstaan er adviezen 
die je helpen de juiste keuzes te maken en 
ook de juiste prioriteiten te stellen.
Hierdoor kun je als bedrijf gericht werken aan 
een verbetering van de inzetbaarheid van je 
werknemers.

WAT IS DE BENODIGDE INVESTERING?
De benodigde investering is afhankelijk van 
wat je zelf kunt/wilt uitvoeren en van de 
complexiteit van mogelijke risico’s. 
Bijvoorbeeld:
- je machinepark(en);
- de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen;
- de fysieke belasting van de medewerkers;
-  aandachtspunten met betrekking tot de

Covid maatregelen die gelden voor
jouw branche.

Vraag om een maatwerk offerte voor de 
uitvoering van de RI&E voor jouw organisatie. 

MEER INFORMATIE? 
Neem contact met ons op voor verdere 
informatie, vrijblijvend advies of een offerte.

Tel: 088 045 01 00
E-mail: info@capability.nl
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