VEILIGHEID - ONDERNEMEN MET CUMELA

De RI&E: zelf doen
of met ondersteuning?

SERIE
VEILIGHEID

Bijna iedereen vindt veiligheid belangrijk en niemand wil betrokken raken bij een ongeval. Vaak
wordt er veilig gewerkt, soms ook niet. Als er een (bijna-)ongeluk is gebeurd, zeggen we al snel
dat het door pech komt of door een samenloop van omstandigheden, maar is dat echt zo? In deze
serie behandelen we de verschillende stappen die nodig zijn om veilig te werken. Dit keer de RI&E.

‘VEILIGHEID IS
STRUCTUREEL
ALLES LANGS GAAN
EN BEOORDELEN’

In een veilig bedrijf loopt niemand gezondheidsschade op en niemand krijgt een ongeluk. Dat lijkt
groot en onhaalbaar, want je kunt niet alles voorkomen en mensen doen rare dingen. Dat is zo. Het
is echter ook waar dat veel ongevallen hadden
kunnen worden voorkomen als de machine in
orde was geweest. Ook haast en even snel iets erbij doen, spelen een rol, net als de bedrijfscultuur.
Zero tolerance of ik zie het vandaag door de vingers? Je wilt op een fijne, fatsoenlijke manier met
elkaar omgaan en vooral geen politieagent zijn.
Ook is het in de wirwar van alle wetten en regelgeving moeilijk om aan alles te (willen) voldoen.
Je wilt echter ook niet dat je verantwoordelijk
bent voor ziekte of lijden van een ander. Toch? De
risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) helpt je
stap voor stap op weg.

STAP VOOR STAP STEEDS VEILIGER
Veiligheid kost tijd. Spijt kost nog meer kostbare
tijd. Je kunt niet alles in één keer en je kunt ook
niet alles zelf doen. Om je bedrijf veiliger te maken, start je met het uitvoeren van een RI&E. Je
moet eerst weten hoe je ervoor staat, dus inventariseren. Dat is niet afgaan op je gevoel, maar
structureel alles langsgaan en beoordelen. Na het
beoordelen volgt een lijst met verbeterpunten.
Die pak je aan zodra het kan. Is er niets meer te
verbeteren? Dan is jouw bedrijf veilig. Speciaal
voor de cumelasector is een digitale RI&E gemaakt, die je zelf kunt invullen. Eventueel kun je
ook hulp aanvragen. Hoe je tot een goed eindresultaat komt, zie je in het stroomschema.

DIT KUN JE VERWACHTEN:

VEEL TIJD?
Het invullen van een RI&E kost ongeveer drie tot
zes uur en het is niet moeilijk. Je hebt je eigen
gezonde verstand nodig en een stevige portie
eerlijkheid en doorzettingsvermogen voor het invullen van de vragen. Heb je daarvoor geen tijd of
vind je het lastig? Laat je dan ondersteunen. Gemiddeld kun je zo’n drie à vier jaar met de RI&E
doen. In het begin kost het meer tijd, maar later
ben je vooral bezig met het actueel houden ervan. Dan weet je in elk geval dat je er alles aan
doet om een veilig bedrijf te zijn.

Grondig 7: Inventariseren
Grondig 8: Plan van aanpak, maken van een planning
Grondig 9: Acties uitvoeren en afronden
Wil je alvast meer weten? Bekijk de instructievideo RI&E of kijk op
www.cumela.nl.

Tekst en illustratie:
Corina van Zoest

GRONDIG 6 2022

59

