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Hoe zorgt u ervoor dat u de RI&E ‘levendig’ houdt?
Uit onderzoek blijkt dat MAAR 40% van de bedrijven de verplichte Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) goed voor elkaar
heeft. Dit betekent dat meer dan de helft van de bedrijven nog aan de slag moet. Bron: Ministerie SZW.
Managen van risico’s
Wij hoeven u niet uit te leggen dat ondernemen ook risico’s
nemen met zich meebrengt. Daarom geeft inzicht in risico’s
binnen uw organisatie u meer zekerheid in het managen
van mogelijke risico’s en het minimaliseren daarvan.
Afgezien dat het hebben van een RI&E een verplichting is,
moet u binnen uw organisatie verder kijken dan alleen het
afvinken van ‘foutenlijstjes’. Met een RI&E denkt u na over
de mogelijke gevolgen en neemt u weloverwogen
beslissingen.
Calamiteit versus resultaat
Het aanpakken van concrete acties kan mogelijk worden
belemmerd door onvoldoende kennis en kunde. Hierdoor
loopt uw bedrijf weer extra risico’s en dit leidt veel vaker dan
gewenst tot gevaarlijke situaties. Uitval van een werknemer
door een calamiteit of ongeval is een reëel risico. Daarbij
van invloed op uw bedrijfsresultaat, als de werknemer
langdurig uit het arbeidsproces ‘verdwijnt’ en de
werkzaamheden voor langere dagen stil staan.
De dagelijkse praktijk
Als bedrijf heeft u niet altijd alle informatie en getallen
paraat omtrent de risico’s, deze liggen vaak verspreid
binnen de gehele organisatie. Samen met onze adviseur
worden de arbo-aspecten beoordeeld en worden praktische
oplossingen geformuleerd. Onze adviseur kent de ins en
outs van de dagelijkse praktijk en helpt u snel en eenvoudig
met het uitvoeren en opstellen van een RI&E in Sufficio.
Sufficio RI&E is een interactief instrument en helpt bij het
nemen van acties, waardoor de RI&E niet meer ‘in de kast’
verdwijnt.

Werken met Sufficio RI&E
Sufficio RI&E bevat een eenvoudige vertaling van de regels
en richtlijnen op Arbogebied die voor uw bedrijf gelden. U
legt in één keer digitaal uw eigen gegevens vast en geeft
doorlopend aandacht aan uw risico’s middels analyse van
knelpunten. De overzichten in Sufficio RI&E laten u zien wat
u goed voor elkaar heeft en wat nog aandacht behoeft. Het
Plan van Aanpak is daarbij voorzien van praktische
oplossingen, die u niet zelf hoeft te bedenken.
Met Sufficio RI&E beschikt u over een praktische, leesbare
en gevalideerde RI&E, die de bedrijfsrisico’s op het gebied
van welzijn, gezondheid en de arbeidsomstandigheden in
kaart brengt. Inclusief advies, waar u de komende jaren
actief mee aan de slag kunt. U legt hiermee de basis voor
Arbobeleid met het resultaat: gezond en veilig werken.

Het hele pakket (tool, uitvoer en advies) met Sufficio biedt u zekerheid!
(Pro)Actief en online
Op elk moment is in Sufficio een actuele RI&E-rapportage
en Plan van Aanpak online beschikbaar. Werkbaar en
zichtbaar voor iedereen, waarbij voor betrokken
werknemers een actieve rol is weggelegd en acties op de
agenda zichtbaar blijven. Vanuit het dashboard zijn
openstaande acties bij te houden.
Voor het onderhoud van de RI&E voeren wij een periodieke
actualisatie uit en herhaalt een stapsgewijs proces zich
steeds met de volgende controleronde. Tijdens de evaluatie
fase wordt door deskundige en praktische kennis van een
van onze adviseurs de ernst van het gevaar bepaald. Dit
resulteert ook in een advies voor het vaststellen van de
prioriteit.
Plan, Do, Check en Act
Met de tips die u opdoet vanuit de ervaringen van onze
adviseur, volgt u zelf een continu proces van Plan, Do,
Check en Act. In Sufficio RI&E ontvangt u daarom
maandelijkse updates met gewijzigde arbowetgeving, indien
van toepassing voor uw bedrijf. Met de jaarlijkse actualisatie
van de rapportage en het Plan van Aanpak neemt onze
adviseur alle veranderingen met u door en voorziet u weer
van tips en adviezen. Een continu proces!
Méér dan alleen een verplichting
Met onze RI&E-module in Sufficio voldoet u meer dan
alleen aan een verplichting:






U investeert in een waardevolle en persoonlijke
aanpak, inclusief adviezen op basis van onze
jarenlange ervaring in de markt voor het bedenken van
handige oplossingen.
U blijft maandelijks op de hoogte van alle wijzigingen,
leest wat het effect hiervan is op uw bedrijf en u heeft
overzicht aan welke punten u moet werken.
Met Sufficio RI&E houdt u de RI&E actueel. Een
praktisch online instrument, afgestemd op uw type
organisatie, eventueel aangevuld met branche
specifieke kenmerken.

In het kort:
 Sufficio RI&E vereenvoudigt voor u het woud
aan arboregels;
 stelt vanuit de uitgevoerde RI&E direct een Plan
van Aanpak op;
 is inhoudelijk altijd actueel door maandelijkse
updates;


biedt inzicht in wat u wèl en niet voor elkaar
heeft.
Nog belangrijker: we maken de RI&E handzaam en u
kunt er actief mee aan de slag!
Meer informatie
Werken met Sufficio RI&E biedt u tijdwinst en bespaart u
kosten. Wilt u weten welke bijdrage de oplossing u precies
levert, neem dan contact op met één van onze adviseurs.
Naast de oplossing voor de regels uit de Arbowet in
Sufficio RI&E, bevat het overkoepelende systeem Sufficio
ook een toepassing Sufficio Arbo, voor ISO 45001
gecertificeerde bedrijven.
Nieuwsgierig wat Sufficio RI&E u te bieden heeft? Vraag
snel en eenvoudig een demo aan en beoordeel zelf in
hoeverre Sufficio RI&E aansluit bij uw verwachtingen en
wensen.
Sufficio - Latijn voor ‘voldoen aan’ - borgt volledigheid in
wet- en regelgeving en bewaakt het ‘voldoen aan’. De
geïntegreerde webbased oplossing is een waardevolle
tool als het gaat om het genereren van
managementinformatie. Sufficio is een overkoepelende
web-applicatie die in relatie staat met verschillende
Sufficio modules, waaronder Sufficio Milieu, Arbo en
RI&E.
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Kijk voor meer informatie op www.sufficio.nl/rie of via info@sufficio.nl

