Risico inventarisatie & evaluatie

Ieder bedrijf is volgens de arbowet verplicht een
actuele risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) te
hebben. Naast het voldoen aan de wettelijke verplichting is het zo dat bedrijven met een goede
risico inventarisatie en evaluatie zowel efficiënter als
veiliger werken. Ben je als arboverantwoordelijke
benieuwd naar de RI&E? Wat houdt dit precies in?
Met deze praktische cursus weet je er alles over én
voer je dit - afhankelijk van complexiteit - volledig
zelfstandig uit.

Doel van de opleiding
Na het volgen van deze training ben je in staat om
zelfstandig een RI&E te coördineren en een eenvoudige RI&E kun je zelf uitvoeren. Je hebt voldoende
kennis en vaardigheden om het uit de RI&E voortvloeiende Plan van Aanpak te coördineren en uit te
voeren.
Groepsgrootte: Minimaal 6, maximaal 14 personen
Kosten: € 890,- p.p. (excl. BTW)
Incl. lunch en cursusmap.
Docent: Ghislaine Burink, Steef
Strijbos, Guus Koomen
Wil je hierna verder?
Werkplekonderzoek I
Risicogebied ongewenste omgangsvormen
Arbovakopleiding
Arbobeleid
Veiligheidscoordinator

Voor wie?
Arbocoördinatoren en -adviseurs, preventiemedewerkers, OR/MR-leden, VGWM-leden en functionarissen die theoretische kennis en praktische vaardigheden nodig hebben voor het uitvoeren van hun
werkzaamheden.
Inhoud:
- Kennis van de recente Arboregelgeving en
mogelijke toekomst scenario’s
- Risico inschatting en risicoberekening
- Opstellen van de risico inventarisatie en evaluatie
- Opstellen van een Plan van Aanpak en
voortgangsrapportage
- De RI&E instrumenten

Bel voor informatie 033 46 55 881
Of mail naar info@etop.nl
Programma Risico inventaristie & evaluatie
Dag 1
9.30:11.00
		
		
		
		
11.00:12.00
		
		
		
		
12.00:13.00
13.00:15.30
		
		
		
15.30:16.30
		
		
		

Arbowetgeving
Inleiding in de wetgeving.
Betreft met name de RI&E
verplichtingen en het werkingsgebied van de RI&E.
De Risico Inventarisatie en Evaluatie
(RI&E)
Inhoud van de RI&E, handvatten om
de RI&E adequaat uit te kunnen
voeren.
Lunch
Vervolg RI&E
Oa. De opbouw van de RI&E, bespreking diverse rekenmethodieken en
verplichte aandachtspunten.
Voorbereiding huiswerkopdracht
Persoonlijke opdracht bespreken en
de doelstellingen van de opdracht 		
vaststellen

Dag 2
9.30:12.30
		
		
		
		
		
		
		
		
		
12.30:13.30
13.30:14.30
14.30:15.45
		
15.45:16.30
		

Persoonlijke presentatie van de huiswerkopdracht.
Iedere cursist presenteert zijn opdracht.
Hierbij ligt de nadruk
op het gelopen proces
en niet op de uitkomst.
Nabespreken en feedback vanuit de groep.
Lunch
Vervolg op de presentaties
Ontwikkeling van de RI&E en vertaling
naar Plan van Aanpak
Opdracht Plan van Aanpak en
evaluatie.

Steef Strijbos
S. Strijbos (1962) heeft op het gebied van
Milieu en Veiligheid uitgebreide ervaring
binnen productiebedrijven opgedaan als
hoofd van milieu- en veiligheidsafdelingen.
Vervolgens heeft hij bij een advies- en
opleidingsbureau gewerkt als adviseur en
opleider op het gebied van veiligheid. De
afgelopen 7 jaar werkt hij als Sr. Adviseur/
projectmanager bij een adviesbureau binnen de Unit Milieu- en Veiligheidsadvies Industrie. In deze functie heeft bij een groot
aantal veiligheidsprojecten uitgevoerd
binnen internationale industriële bedrijven. De laatste jaren voert hij projecten uit
op het gebied van veiligheidsverbetering
en gedragsbeinvloeding.. Steef studeerde
Chemische Technologie aan de HTS Hilversum en heeft daarna Milieukunde en
Hogere Veiligheids Kunde gedaan.
Hij is bestuurslid van de NVVK vakgroep Chemie/gevaarlijke stoffen,
lid van de NEN-normcommissie
Risicomanagement en docent/
ontwikkelaar binnen de Hoger
Veiligheidskundige Opleiding.

Ghislaine Burink
Ghislaine Burink is een gepassioneerde veiligheidskundige. Naast Hoger Veiligheidskunde is Ghislaine ook NLP Master Practitioner, in haar trainingen combineert
zij NLP en veiligheidskunde.
Ghislaine geeft op een rustige interactieve wijze training waarbij er
veel ruimte is voor de inbreng van
cursisten. Tijdens de cursus wordt
actief ingespeeld om de wensen
en behoeften van de groep. Veilige
en gezonde arbeidsomstandigheden realiseer je met elkaar en leren
van elkaars ervaringen is een rode
draad in het vakgebied.

