Ga voor
leuker
werk en
een betere
samen
werking
De Hogere
Veiligheidskundige
inventariseert de
risico’s in en om uw
bedrijf. Bijvoorbeeld
op het gebied van
machineveiligheid,
intern transport en
werken op hoogte.
Wij onderzoeken
door middel van
interviews en werkplekbezoeken, al dan
niet aangevuld met
gerichte metingen.

De Hogere veiligheidskundige.
	RI&E.
U bent verplicht te onderzoeken of het werk binnen uw bedrijf gevaar
oplevert of schade veroorzaakt aan de gezondheid van uw medewerkers.
Dit onderzoek heet Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en moet
schriftelijk worden vastgelegd. Dat werk nemen wij u graag uit handen
	Veiligheid.
Bij veiligheid op het werk gaat het om werken onder veilige omstandigheden met goedgekeurde machines en gereedschappen. Ook gaat het
om veiligheidsbewustzijn en veiligheidscultuur. Daarbij past een goede
analyse van ongevallen en incidenten. Met concrete verbetermaatregelen.
	Trainingen.
Wij geven trainingen en voorlichting. Aan leidinggevenden, medewerkers
of individueel. Over duidelijke werkinstructies, het juiste gebruik van machines
en gereedschappen en het bewust worden van veiligheidsrisico’s.
	Kansen.
Een goed arbobeleid is wettelijk verplicht. In een arbozorgsysteem legt
u vast hoe uw bedrijf met risico’s en veiligheid omgaat. Dat kan verzuim
en ongevallen voorkomen. Een goed arbobeleid laat, naast risico’s en
bedreigingen, ook zien waar kansen liggen. En dat levert u geld op.
Gecertificeerd.
	
Dat zijn wij. Wij hebben regelmatig nascholing en zijn daardoor op de
hoogte van relevante ontwikkelingen en wettelijke kaders.
Daar profiteert u van.
	Andere bril.
Wij laten u door een andere bril naar de veiligheid binnen uw bedrijf
kijken. En leren u en uw medewerkers elkaar aan te spreken op
onveilig gedrag.
Waarom Rienks?
Maatwerk. Persoonlijk. Direct. Korte lijntjes. Kostenbesparend.
Snel. Op locatie. Meer weten over ons en wat we voor u kunnen
betekenen? We vertellen het u graag.

Ga voor het beste
Alles wat wij doen staat in het teken van gezondheid.
In balans zijn. Tussen lichaam en geest. Tussen je goed
voelen en beter presteren. Gezonde medewerkers
zorgen voor gezonde bedrijven. Daarmee wordt
gezondheid een managementinstrument van betekenis.
Wij zetten al onze kracht in om voor bedrijven
optimale condities te creëren voor een duurzaam
gezondheidsbeleid. Daarbij zijn we zeer vasthoudend en
prestatiegericht. Houden we van korte lijnen en gaan we
direct op ons doel af. Of het nu gaat om het ontwikkelen
van mensen of het verlagen van kosten.
Met onze specialisten brengt u uw HR-beleid naar een
hoger niveau. Dat is uw winst. We zijn het meest van
waarde, wanneer we medewerkers gezond houden.
En we samen nadenken over een veilig en prettig leef- en
werkklimaat. Op ons allerscherpst zijn we, als het gaat
om verzuim. Beleid maken op basis van feiten.
Hierbij is onze dienstverlening er op gericht om
medewerkers op een duurzame wijze te reïntegreren.
Wij vinden én behouden de topvorm van
medewerkers. En daarmee voor bedrijven.
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