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Bedrijf 
Bedrijfsnaam  

Straat & huisnr.  

Postcode & plaats  

Telefoonnummer  

Aansluitnummer  

Aantal werknemers  

 
RI&E verantwoordelijke / Preventiemedewerker 
Initialen + achternaam  

Functie  

E-mailadres  

 

U heeft 25 of minder werknemers 

De werkgever kan één of meer preventiemedewerkers aanstellen, maar mag ook zelf de 

preventietaken op zich nemen. 

Er zijn geen opleidingseisen voor de preventiemedewerker. Hij moet voldoende kennis hebben van de 

arborisico’s binnen het bedrijf. De taken van de preventiemedewerker bestaan onder andere uit: 

 Het verzorgen van voorlichting over risico’s in het werk, bijvoorbeeld fysieke belasting, werken 
met machines en gevaarlijke stoffen. 

 Het bewaken van het juiste gebruik van beschermingsmiddelen. 
 Het opstellen van de RI&E. 

 

 

Arbozorg 
Contract 

Verzuim Nee 
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Re-integratie Nee 

 
Arbodienstverlener 
Arbodienstverlener  

Straat & huisnr.  

Postcode & plaats  

Contactpersoon 

E-mailadres  

Telefoonnummer  
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Algemene bedrijfsaspecten 

Risicogebied Prioriteit Prioriteit 

(Volandis) 

Risico / Aandachtspunt Maatregelen Streefdatum Realisatiedatum Status 

Arbo- en 

verzuimbeleid 

3 Taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden 

Streef er naar dat medewerkers zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid 

krijgen en zorgen voor voldoende ontplooiingsmogelijkheden. Dit als onderdeel 

31-12-2020 PVA 

Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden van het functioneringsgesprek opnemen, dat met iedere medewerker minimaal 

een keer per jaar wordt gehouden. Bij samenwerking met meerdere partijen van 

tevoren de specifieke risico’s met elkaar bespreken. 
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Administratief medewerker/ Kantoorpersoneel 

Risicogebied Prioriteit Prioriteit 

(Volandis) 

Risico / Aandachtspunt Maatregelen Streefdatum Realisatiedatum Status 

Psychosociale factoren 1 Werkorganisatie en leiding 

Slechte communicatie 

Verbeter onderlinge communicatie (training) 31-12-2020 PVA 

Psychosociale factoren 3 Samenwerking / werksfeer 

Onvoldoende overleg 

 
Psychosociale factoren 1 Tijdsdruk / werkstress 

Informeren medewerkers 

Bevorder samenwerking en communicatie. 

Betrek werknemers bij resultaten van het werk. 
Organiseer werkoverleg. 

Informeer en betrek medewerkers bij resultaten van het werk en het bedrijf 
(terugkoppeling) 

31-12-2020 PVA 

 
 

27-12-2020 PVA 
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Bronbemaler 

 

 

Risicogebied 

 

Prioriteit 

 

Prioriteit 

(Volandis) 

 

Risico / Aandachtspunt 

 

Maatregelen 

 

Streefdatum 

 

Realisatiedatum 

 

Status 

Fysische factoren  1 Klimaat 

Blootstelling aan hitte, kou en vocht 

Verstrek/gebruik op het weer en het werk afgestemde werkkleding, die 

voldoende bescherming biedt tegen zon, hitte, wind, regen, kou, tocht en vocht. 

Zorg voor afwisseling van werkzaamheden/verlaag de blootstelling aan 

weersinvloeden. 

27-12-2020  PVA 

Algemene 
voorzieningen 

 3 Arbeidsmiddelen 
Pictogrammen op materieel, machines en 
apparaten ont-breken of zijn slecht leesbaar 

Controleer stickers, breng ze zo nodig aan, maak ze schoon of vervang ze. 
Geef voorlichting en instructie, houd hierbij rekening met anderstaligen. 
Verzorg voorlichting en instructie. Houd hierbij rekening met anderstaligen. 

27-12-2020  PVA 

Veiligheid  1 Valgevaar 
Struikelen, uitglijden door niet opgeruimde 

werkplekken 

Zorg voor goede werkvoorbereiding, ga na welke voorzieningen nodig zijn 27-12-2020  PVA 

Veiligheid  1 Overige gevaren 
Onvoldoende / onjuist gebruik 

veiligheidskleding 

Verstrek/gebruik de juiste / schone veiligheidskleding 27-12-2020  PVA 

Veiligheid  1 Algemeen 
Informatie, voorlichting en instructie 

Zorg voor veiligheidsinstructie; zie toe op het naleven van de voorschriften 
Gebruik de installaties, het materieel en de machines, hulpmiddelen en 

gereedschappen volgens de voorschriften. 

Zet installaties, machines buiten bedrijf als er onderhoud aan gepleegd moet 

worden. 

27-12-2020  PVA 
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Elektricien (monteur cai, telecommunicatie) 
 

Risicogebied Prioriteit Prioriteit 

(Volandis) 

Risico / Aandachtspunt Maatregelen Streefdatum Realisatiedatum Status 

Psychosociale factoren 2 Samenwerking / werksfeer 
Onvoldoende inspraak 

Informeer regelmatig naar werkomstandigheden en/ of eventuele problemen 27-12-2020 PVA 

Veiligheid 2 Geraakt worden door voorwerp 
Onvoldoende voorlichting en instructie 

Voorlichting en instructie over de gevaren die aan het werk verbonden zijn, over 
de manier waarop het werk veilig en gezond kan worden uitgevoerd, over 

toepassing van de veiligheidsvoorschriften. Houd hierbij rekening met 

anderstaligen. 

27-12-2020 PVA 
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Stafpersoneel/ Leidinggevenden 
 

Risicogebied Prioriteit Prioriteit 

(Volandis) 

Risico / Aandachtspunt Maatregelen Streefdatum Realisatiedatum Status 

Psychosociale factoren 1 Tijdsdruk / werkstress 
Onvoldoende afstemming, geen goede 

planning 

Zorg voor goede werkvoorbereiding / logistiek. 
Zorg voor een reële, optimale planning, tijdsduur van het werk en inzet van 

personeel. 

Plan werkzaamheden zo dat werken in avonduren en weekenden vermeden 

wordt. 

27-12-2020 PVA 
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Uitvoerder GWW 
 

Risicogebied Prioriteit Prioriteit 

(Volandis) 

Risico / Aandachtspunt Maatregelen Streefdatum Realisatiedatum Status 

Psychosociale factoren 1 Samenwerking / werksfeer 
Onvoldoende samenwerking/ communicatie 

Zorg voor een goede werkorganisatie, bevorder samenwerking en communicatie. 27-12-2020 PVA 
Zorg ervoor dat tijdens vergaderingen en werkoverleg problemen ook 

bespreekbaar zijn. 

Signaleer problemen in een vroeg stadium, neem de vereiste maatregelen. 

Informeer en betrek medewerkers bij de resultaten van het werk en het bedrijf 
(terugkoppeling). 

Houdt functioneringsgesprekken. 

Verbeter zonodig door training de communicatieve- en managementvaardigheden 

van het stafpersoneel. 

Inventariseer/ evalueer taakverdeling, taakinhoud en taakbelasting van het 
stafpersoneel. 

Verbeter zonodig de afstemming en samenwerking met opdrachtgevers, 

architecten, leveranciers en neven- en onderaannemers. 
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Straatmaker 
 

Risicogebied Prioriteit Prioriteit 

(Volandis) 

Risico / Aandachtspunt Maatregelen Streefdatum Realisatiedatum Status 

Toxische stoffen 1 Kankerverwekkende, mutagene en voor de 
voortplanting giftige stoffen en processen 

Verplichte registraties 

Toxische stoffen 3 Overige toxische stoffen 
Bij herstraten kunnen stenen verontreinigd 

zijn met toxische of infectueuze stoffen 

(motorolie, hondenpoep, etc.) 

Houd een toxische stoffenregister bij. Voor kankerverwekkende stoffen 
(kwartsstof, asbest) gelden extra registratieverplichtingen. 

 
Gebruik PISA. 
Geef voorlichting en instructie over de risico's van gevaarlijke stoffen en 

mogelijke maatregelen, houd hierbij rekening met anderstaligen. 

Verstrek/gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. 

27-12-2020 PVA 

 
 

27-12-2020 PVA 


