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CCB Samengevat

• Onze missie is mensen bewust en bekwaam maken op het gebied van basishulpverlening.
• Wij zijn goed in het leveren van maatwerkoplossingen van risico inventarisatie (RI&E), 

bedrijfsnoodplan, opleiding en oefening, tot op maat gemaakte E-learning programma’s.
• Wij verzorgen opleidingen aan ongeveer 4.000 cursisten op jaarbasis.
• Wij halen veel plezier uit het verrassen van onze cursisten met afwisselende werkvormen.
• In 2017 gaven de cursisten onze opleidingen gemiddeld een 8,3 als cijfer. Onze instructeurs 

kregen een 8,8 als gemiddeld cijfer.
• Onze opleidingen worden gecertificeerd door het NIBHV en Rode Kruis.
• Wij werken met zo’n 25 personen aan optimale klanttevredenheid!
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Maatwerk

Er zijn zoveel verschillende soorten organisaties met verschillende wensen, situaties en risico’s 
dat soms een standaard dienst niet past. Dan is het goed te weten dat wij al meer dan 15 jaar 
specialist zijn in het leveren van maatwerk!

Voorbeelden van maatwerk zijn:
• Een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) die de werkprocessen goed onder de loep 

neemt.
• Een BHV-plan afgestemd op de risico’s en andere (maatgevende) factoren binnen een 

organisatie.
• Opleidingen afgestemd op de risico’s en procedures van het bedrijf.
• Oefeningen waarbij scenario’s gehanteerd worden die daadwerkelijk kunnen gebeuren.

Als wij een maatwerk traject ingaan hanteren we de volgende werkwijze:
1. Inventarisatie van organisatie, activiteiten, risico’s en bestaande procedures.
2. Maatwerk ontwikkelen en opleveren aan opdrachtgever.
3. Uitvoering en implementatie. Wij kunnen dit ondersteunen door middel van training en 

voorlichting.
4. Evaluatie. Wij meten altijd na afloop of het opgeleverde voldoet aan de wensen en 

verwachtingen. Als er verbeterpunten zijn dan gaan we daarmee aan de slag.

Informeer eens naar de mogelijkheden van maatwerk. Dit hoeft niet duurder te zijn dan een 
standaard dienst!
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Risico- Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
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Samenvatting:

Duidelijke rapportage ondersteund met foto's en voorgestelde maatregelen 

Compleet met ingevuld Plan van Aanpak

Korte lijnen, goede begeleiding door veiligheidskundige.

Oplevering rapportage inclusief toetsing door onafhankelijk arbo kerndeskundige 

Afspraak op korte termijn, conceptrapportage binnen 3 weken 



Kenmerken

Inleiding
Artikel 5 van de Arbo-wet verplicht de werkgever tot het (laten) 
uitvoeren van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Hierin 
legt men schriftelijk vast welke risico’s de arbeid voor de 
werknemers met zich meebrengt. 

Wij gebruiken diverse manieren om tot een volledig beeld te 
komen van de risico’s binnen je organisatie:
1. Het verzamelen van gegevens zoals arbo- en verzuimbeleid, 

ziekteverzuimcijfers, etc.
2. Online enquête waarbij medewerkers hun bevindingen over de 

arbeidsomstandigheden binnen het bedrijf geven.
3. Interview(s) met groep(en) medewerkers om eventuele risico’s 

beter in beeld te krijgen.
4. Inspectie van het gebouw en de middelen door een (hoger) 

veiligheidskundige.

De RI&E vormt als het ware het fundament van het arbobeleid. Pas 
als je weet waar de risico’s liggen in je bedrijf en wat het mogelijke 
effect van deze risico’s is, kun je de juiste maatregelen nemen. 
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Kenmerken

Inhoud
De volgende onderwerpen komen aan bod en maken onderdeel uit 
van de RI&E:

• Verplichtingen uit de Arbowet
• Verzuimbeleid, Periodiek medisch onderzoek
• Samenwerking en overleg
• Voorlichting en instructie
• Gedrag van medewerkers
• Arbeidsongevallen
• Bijzondere groepen medewerkers

• Werk- en rusttijden
• Bedrijfshulpverleningsorganisatie
• Vluchtwegen en Compartimentering
• Werkplekinrichting

• Inrichtingseisen 
• Hygiëne/ Schoonmaak
• Pauzeruimte
• Sanitaire voorzieningen

• Fysische factoren
• Gevaarlijke stoffen
• Fysieke belasting
• Veiligheid gebruik arbeidsmiddelen
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Kenmerken

Planning en doorlooptijd
De gemiddelde doorlooptijd van de RI&E bij ons is als volgt:
Week 0: maken van afspraken en verzamelen van gegevens, uitzetten van online enquête onder medewerkers.
Week 1: voldoende medewerkers hebben de online enquête ingevuld.
Week 2: bedrijfsbezoek door veiligheidskundige voor inspectie en interviews.
Week 3: levering conceptrapportage, doorvoeren eventuele aanpassingen.

Nadat we de rapportage retour hebben ontvangen worden eventuele aanpassingen gedaan en wordt het project afgerond. Je 
ontvangt dan ook de toetsingsbrief van de onafhankelijk deskundige.

Verdiepende RI&E
De RI&E wordt uitgevoerd als compleet onderzoek naar alle arbeidsrisico’s. Deze is echter wel redelijk globaal. Als tijdens de RI&E 
onderwerpen worden geconstateerd die niet of onvoldoende beheerst zijn, kan het nodig zijn om een verdiepende RI&E uit te voeren.

Een verdiepende RI&E kan betrekking hebben op onder andere de volgende onderwerpen:
• Geluid
• Gevaarlijke stoffen
• Machine veiligheid 
• Straling
• Persoonlijke beschermingsmiddelen
• Zwangere werkneemsters, jeugdigen
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Prijzenblad

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Omschrijving

Prijs op aanvraag.

Inclusief:

Voorrijkosten adviseur

Levering rapportage digitaal en indien gewenst hardcopy
Garantie (toetsingsverslag) dat de RI&E compleet en actueel is 
en aan de eisen van de Arbo-wet voldoet.

Exclusief

verdiepende RI&E indien nodig
Voorlichting geven aan de BHV-organisatie over het 
ontruimingsplan en de procedures (optioneel)
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https://www.123formbuilder.com/form-4523367/offerte-aanvraag-ri-e


Voorwaarden en condities

De offerte is 2 maanden geldig

Prijzen zijn exclusief 21 % BTW. 
Factuur na oplevering dienst
Betalingstermijn 14 dagen

We leveren na opdrachtbevestiging

Wij hanteren studievoorwaarden, klik hier.

We hebben een privacy policy, klik hier.
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https://ccb-groep.nl/studievoorwaarden
https://ccb-groep.nl/privacypolicy


Contact

020 – 528 6889

ccb@ccb-groep.nl

Poortland 43
1046 BD Amsterdam

LinkedIn

Facebook
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