RIE-scan
Risico-inventarisatie en -evaluatie volledig digitaal en onder controle
Als werkgever wilt u zorgdragen voor een gezonde, veilige en prettige werkomgeving. Eventue le
risico’s wilt u sne l en duidelijk in kaart brengen en beheersen. Met de nieuwe digitale RIE -scan van
HumanCapitalC are houdt u zelf de regie over uw risico -inventarisatie en -ev aluatie (RIE) en heeft u
alle gegevens altijd en overal tot uw beschikking.

Nieuw: digitale RIE-scan

Hoe werkt het?

De nieuwe, digitale RIE-scan is een professionele
tool om systematisch te werken aan preventie en
risicobeheersing, waarbij u de regie altijd in eigen
hand houdt.

Met de RIE-scan bepaalt u zelf in welke mate uw organisatie
aan de slag gaat met het systeem. We richten de RIE-scan
van tevoren in naar uw wensen en aanpak. Daarna zijn er
verschillende mogelijkheden om aan de slag te gaan:
a)

Wat is de RIE-scan?
De RIE-scan is ons web based systeem voor het
opstellen, uitvoeren en bijhouden van al uw RIE’s.
Dit systeem maakt in één oogopslag duidelijk waar
zich risico’s bevinden, welke beheerst zijn en waar u
maatregelen voor moet treffen. Op die manier heeft
u volledige controle en altijd en overal inzicht in de
uitvoering van uw RIE(’s).
De









RIE-scan bestaat uit acht modules:
Beleid duurzame inzetbaarheid
Werkplek
Werkomgeving
Psychosociale Arbeidsbelasting
Bedrijfshulpverlening
Gevaarlijke stoffen
Fysieke belasting
Veiligheid

Zelf aan de slag
In een workshop van een dagdeel wordt u op de hoogte
gebracht van de RIE en wegwijs gemaakt in de RIEscan. Daarna gaat u zelf aan de slag met het invullen
van de RIE-scan. Na drie maanden bespreken we de
resultaten en toetst HumanCapitalCare de RIE. Een
bedrijfsbezoek maakt onderdeel uit van deze toetsing.

b) Samen aan de slag
In samenwerking met HumanCapitalCare maakt u een
verdeling in de uitvoering van de RIE. U kunt voor
specifieke modules naar wens onze deskundigheid
inschakelen. Ook in deze variant wordt de RIE getoetst
door HumanCapitalCare.
c)

Voor u aan de slag
HumanCapitalCare kan voor u de gehele RIE uitvoeren
en verwerken in de RIE-scan. U bent dan automatisch
verzekerd van een getoetste RIE.

Aan de hand van de RIE-scan
inventariseert u knelpunten op het
gebied van arbeidsomstandigheden,
geeft u aan welke knelpunten het meest
urgent zijn en wat hiervoor de beste
oplossing is. De concreet geformuleerde
acties worden in het plan van aanpak
opgenomen. Vervolgens kan de RIE-scan
worden ingezet om de voorgenomen
verbetermaatregelen daadwerkelijk in de
organisatie te implementeren.
De RIE-scan stelt u in staat om de RIE
aan te passen naar de actuele situatie
wanneer dat nodig is. Ook het plan van
aanpak kan worden bijgesteld, als
maatregelen zijn geïmplementeerd.
Ondersteuning door HumanCapitalCare
bij het monitoren van de RIE, de
opvolging van de geplande acties en het
jaarlijks evalueren van de RIE is
mogelijk.

Meer informatie?
Bent u geïnteresseerd in de RIE-scan of wenst u hierover
meer informatie te ontvangen, neem dan contact met ons
op of stuur een email naar info@humancapitalcare.nl.

