Veilige werkomgeving
Mensen zijn de bepalende factor voor het
succes van uw bedrijf!
Om medewerkers in staat te stellen veilig en gezond te
werken zullen naast de arbeidsinhoud, arbeidsvoorwaarden
en arbeidsverhoudingen ook de arbeidsomstandigheden
zo optimaal mogelijk georganiseerd moeten zijn. Het gaat
daarbij om omgevingsfactoren, lichamelijke of psychische
belasting van het werk en de veiligheid en bescherming
tegen ongevallen. De rechten en plichten van werkgevers
en medewerkers ten aanzien van veilig en gezond werken
zijn geregeld in de Arbeidsomstandighedenwet. Het is een
gezamenlijke verantwoordelijkheid om de risico’s in het
werk te voorkomen of te beperken. Kunnen de risico’s niet
worden voorkomen, dan zullen maatregelen moeten worden
genomen ter bescherming van de gehele organisatie of de
individuele medewerker.
Kortom: gezond, veilig en vitaal werken en ondernemen
is een gezamenlijke inspanning en verantwoordelijkheid
van medewerkers en werkgever. De Risico Inventarisatie
en -Evaluatie (RI&E) is daarvoor de basis en geeft een
beschrijving van de gevaren in het werk en de te nemen
maatregelen. Het is de start voor het arbobeleid, het
fundament onder de stappen die u neemt in uw onderneming
om de arbeidsomstandigheden te optimaliseren.
Het opstellen en uitvoeren van de RI&E is één van de
wettelijke taken van de preventie-medewerker en kunt u zelf
doen. Nadat u de risico’s in uw organisatie geïnventariseerd
en geëvalueerd hebt en een plan van aanpak hebt gemaakt,
is het zaak uw RI&E te laten toetsen. De wet verplicht in
de meeste gevallen dat uw RI&E door een gecertificeerde
arbodienst/deskundige wordt getoetst. Uiteraard
ondersteunen en adviseren wij u graag bij het opstellen en/
of toetsen van uw RI&E. Nadat u uw RI&E en het plan van
aanpak hebt laten toetsen, is het tijd om aan de slag te
gaan met de te nemen acties.

Wilt u meer weten?
Neem contact op met Ausems en Kerkvliet op 0547 – 284800.
Direct contact opnemen met Crisicom voor het plannen van een
BHV cursus of het actualiseren van uw BHV-plan kan natuurlijk ook
via 033 - 707 4797 of stuur uw vraag naar contact@crisicom.nl

Bedrijfshulpverlening
Wanneer de veiligheid of gezondheid van
medewerkers en bezoekers in gevaar komt, komt de
bedrijfshulpverlener (BHV) in beeld. Het kan gaan om
brand, ongevallen of letsel op de werkplek, een explosie
of een hartstilstand. Bij dit soort situaties treedt de
bedrijfshulpverlener op. Het aantal bedrijfshulpverleners
vloeit voort uit de RI&E en is een verplichting voor uw
organisatie. Vanuit de RI&E blijkt bedrijfshulpverlening
regelmatig een aandachtspunt. Omdat er bijvoorbeeld
te weinig BHV’ers opgeleid zijn of het BHV plan niet
conform wetgeving is opgesteld.

Samenwerking met Crisicom
Crisicom is onze partner op het gebied van veiligheid.
Zij bieden door heel Nederland trainingen en oefeningen
aan op het gebied van BHV en crisismanagement. Klant
specifiek, praktijkgericht en conform de allerhoogste
kwaliteitseisen. Zowel voor professionals als het
verantwoordelijk management. Naast trainingen en
oefeningen, levert Crisicom ook de benodigde BHVmiddelen, maakt en actualiseert het BHV-plan en
zorgt voor duidelijke en overzichtelijke veiligheids- en
ontruimingsplattegronden. Crisicom biedt doordachte
oplossingen voor onverwachte gebeurtenissen. Geen
stel-je-voor verhaal, maar realistisch en puur praktisch.

