RI&E-toetsing door MODINT Arbo
MODINT Arbo voert toetsingen van risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit. Onderstaand een overzicht
van de kosten.
Uitgangspunt is dat de RI&E wordt uitgevoerd aan de hand van het digitale branche-instrument voor de Modeen Interieurindustrie (MODINT). De toets door MODINT Arbo vindt plaats op betrouwbaarheid, volledigheid
en actualiteit.
Daarnaast wordt een advies gegeven over de maatregelen uit het plan van aanpak en de planning in relatie met de
geconstateerde risico s. De risico-inventarisatie en -evaluatie fungeert als uitgangspunt voor het (verder) op te
stellen arbeidsomstandighedenbeleid.
Product
Lichte toets RI&E tot 25 medewerkers (zonder
bedrijfsbezoek) (niet verplicht)
RI&E toetsing met bedrijfsbezoek van 26 tot 50
medewerkers
RI&E Toetsing met bedrijfsbezoek tot 100
medewerkers
RI&E Toetsing met bedrijfsbezoek vanaf 100
medewerkers
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Alle bedragen zijn exclusief BTW en reiskosten
Aanmelding toetsing RI&E
De heer / mevrouw: *
Naam (volgens KvK):
Kantooradres:
Postcode:

Plaats:

Postadres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

Fax:

Aantal medewerkers:
Lidmaatschap:

 MODINT Arbo

* doorhalen wat niet van toepassing is

Dit formulier terug faxen/ zenden aan:
MODINT Arbo
T.a.v. Monique Creemers
Postbus 284
1900 AG Castricum
Faxnr.: + 31 (0)251 – 501 732
E-mail: sales@modintarbo.nl

 MODINT

 Niet MODINT-lid

Toelichting
Toetsing van 26 tot 50 en 51 tot 100: Werkgever voert RI&E uit, MODINT Arbo toetst
MODINT Arbo toetst de risico-inventarisatie en evaluatie uitgevoerd door een ondernemer. De toetsing wordt te allen tijde
uitgevoerd met een bedrijfsbezoek.
Opsturen RI&E
De werkgever stuurt de uitgevoerde RI&E naar MODINT Arbo.
Deskresearch
De adviseur beoordeelt de uitgevoerde RI&E, op actualiteit, volledigheid, betrouwbaarheid en diepgang. Daarnaast wordt
nagegaan of de voorgestelde maatregelen in het plan van aanpak voldoende adequaat zijn. Ook wordt nagegaan of de
planning van de maatregelen in overeenstemming zijn met de ernst van het geconstateerde aandachtspunt (risico).
Bezoek organisatie
De adviseur bezoekt de organisatie. Tijdens het bezoek wordt een gesprek gevoerd met het management en de medewerkers.
Daarnaast wordt een rondgang langs de werkplekken uitgevoerd. Na de rondgang wordt door de adviseur geadviseerd over de
(eventueel) noodzakelijke aanpassingen aan de RI&E.
Opstellen toetsingsrapport
Door de adviseur wordt het toetsingsrapport opgesteld. Hierin worden de bevindingen van de hierboven beschreven stappen
vastgelegd.
Opsturen RI&E
Door MODINT Arbo wordt de uitgevoerde risico-inventarisatie en -evaluatie en het toetsingsrapport toegezonden aan de
opdrachtgever.
Factuur
De werkgever ontvangt een factuur van MODINT Arbo.

Bent u RI&E-plichtig?
Organisaties met ten hoogste 40 uur arbeid per week
Deze moeten een RI&E hebben, maar hoeven dat document niet te laten toetsen.
Organisaties met ten hoogste 25 werknemers
Na de wetswijziging van 1 januari 2007* hoeven bedrijven met maximaal 25 werknemers hun RI&E-document niet langer te
laten toetsen, mits ze gebruik maken van een goedgekeurde branchespecifieke en in de CAO opgenomen door een deskundige
getoetst RI&E-instrument. In het RI&E A t/m Z kunt u zien of de RI&E van uw branche is opgenomen in de CAO.
Voor alle organisaties met meer dan 25 werknemers
Organisaties met meer dan 25 werknemers moeten hun RI&E-instrument op de gewone wijze laten toetsen.
Voor organisaties waarvoor niet zo’n CAO-RI&E-instrument bestaat
Een toets blijft verplicht
NB: voor het tellen van het aantal medewerkers geldt niet het aantal Fte’s, maar het aantal daadwerkelijke personen.

