ondernemen met

cumela

Stelselmatig werken aan een
gezond en veilig bedrijf
De nieuwe risico-inventarisatie en -evaluatie van Stigas
Stigas heeft de risico-inventarisatie en -evaluatie voor bedrijven in het mechanisch loonwerk totaal vernieuwd. Het resultaat is
een digitaal systeem dat eenvoudig en toegankelijk is en motiveert en aanzet tot actie en verbetering. In één opslag ziet u als
ondernemer of u ‘bij’ bent of niet.

Jos Bloemenkamp,
planner en Wilma
Hendriks, KAMcoördinator bij
UniCom Oost.

Een goed opgestelde risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
helpt ongevallen te voorkomen, maar dan moet het plan van
aanpak niet in de bureaula verdwijnen. Eigenlijk zou het altijd
in het achterhoofd van de ondernemer en zijn medewerkers
moeten zitten, bij al hun activiteiten. Veiligheid is namelijk een

UniCom Oost
UniCom Oost (65 man personeel) is een dienstverlener in groen, grond en infra, met
loonwerk, mechanisatie en tuin & park. Het bedrijf werkt voor een groot aantal provincies, gemeenten, waterschappen, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, bouwaannemers, GWW-aannemers, agrariërs en particulieren, voornamelijk in Oost-Nederland. Het bedrijf heeft vestigingen in Lettele, Colmschate en Haarle.
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kwestie van gedrag. Dat vraagt om een RI&E die laagdrempelig is, die uitnodigt om in actie te komen en die ondernemers
en hun medewerkers activeert. De nieuwe RI&E-systeem is
daarom in de praktijk ontwikkeld, in samenspraak met bedrijven uit het mechanisch loonwerk.
De RI&E is nu een digitaal systeem. Hiermee inventariseert
u als ondernemer zelf op een praktische manier de risico’s
op uw bedrijf en geeft u zelf aan wat u gaat doen om die te
voorkomen. Aan elke actie koppelt u een termijn. Door een
koppeling met uw mailbox wordt u er automatisch op geattendeerd als u een knelpunt nog niet hebt opgelost. Verder
kunt u anderen, bijvoorbeeld uw VCA-auditor, machtigen om
mee te kijken. Als u werkzaamheden verricht die niet in de
RI&E staan, bijvoorbeeld asbestsanering, is er een knop ‘Ove-

rige werkzaamheden’, waarmee u deze kunt invoeren, met de
bijbehorende risico’s en maatregelen. Zodra u bent ingelogd,
komt u op een overzichtspagina terecht waarop u meteen ziet
hoe ver u bent met invullen en welke acties nog open staan
of moeten worden opgepakt. In principe kunt u de RI&E zelf
invullen, maar de adviseurs van Stigas kunnen u hierbij uiteraard ook begeleiden.
Wilma Hendriks, KAM-coördinator bij UniCom Oost, heeft de
RI&E van Stigas al gemaakt. “Vorig jaar september waren we
toe aan een nieuwe RI&E en namen we contact op met onze
adviseur bij Stigas, Peter Bredius. Hij gaf aan dat het sinds kort
op een nieuwe manier kon. Het was heel goed te doen; je
wordt automatisch door het systeem geleid.”

Risico’s in kaart
Met de nieuwe RI&E doet UniCom Oost meer zelf. “Vroeger
bracht de Stigas-adviseur alle risico’s op onze drie vestigingen
in kaart”, vertelt Hendriks. “Nu hebben we de risico’s eerst zelf
in kaart gebracht. Ik had daarbij de coördinatie en waar dat
nodig was, schakelde ik anderen in het bedrijf in. Een planner
bijvoorbeeld, die heel goed weet welke machines we hebben

en wat hun werking is. In totaal zijn we daar ongeveer vier uur
mee bezig geweest. Daarna hebben we ze samen met onze
Stigas-adviseur doorgelopen en waar nodig nog zaken aangevuld. Hij kent ons bedrijf, dus dat werkt heel prettig.”

Herinneringsmails
“Bij elke actie hebben we aangegeven wanneer deze moet
zijn afgerond”, legt Hendriks uit. “Het mooie van het systeem
is dat ik mailtjes krijg die me daaraan herinneren. Ik spreek
dan vervolgens degenen die er verantwoordelijk voor zijn op
aan: hoe staat het ermee, lukt het allemaal, heb je misschien
hulp nodig? De oude RI&E kon bij wijze van spreken zo maar
een jaar in de kast liggen, maar deze praat terug. Zo blijf je
door het jaar heen alert op de veiligheid en de gezondheid op
het werk. Ook handig is dat je voor een toelichting op een bepaald risico kunt doorklikken naar de arbocatalogus Mechanisch loonwerk. Je kunt ook direct doorlinken naar toolboxen
die je kunt inzetten om tijdens het werkoverleg dieper op een
bepaald veiligheidsaspect in te gaan. Daar maken we ook gebruik van.”
TEKST EN FOTO: Stigas
advertentie
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