
Zorg voor een veilige en 
gezonde werkomgeving.
De branche RI&E is er voor jou.

Kosteloos  
voor SOOB- 
bedrijven!



Een veilige en gezonde werkplek is belangrijk, zodat je werknemers hun 

werk veilig kan laten uitvoeren en je klanten op efficiënte wijze worden 

geholpen. Onze branche RI&E helpt je daarbij. De RI&E is een praktisch 

hulpmiddel om op een gestructureerde manier mogelijke risico’s te 

inventariseren op het gebied van veiligheid en gezondheid.  

De RI&E levert je een plan van aanpak voor het beperken van deze 

risico’s. Met het RI&E instrument van het Sectorinstituut Transport en 

Logistiek maak je snel en gemakkelijk een RI&E voor je eigen bedrijf. 

Ontdek de risico’s binnen je bedrijf  
en pak ze aan met de RI&E.

Branche RI&E



WERK AAN PREVENTIE

Uitval van medewerkers vanwege een ongeval op het werk. Het komt helaas nog  

teveel voor. Het kost je geld en het gaat ten koste van het werkplezier van je  

werknemer. Door structureel te werken aan een veilige en gezonde werkomgeving, 

verminder je de kans op verzuimende werknemers. Onze RI&E helpt je daarbij. 

VOORDELEN VAN EEN GOEDE RI&E  

●    Inzicht krijgen in de risico’s binnen je bedrijf.

●   Werken aan een veilige en gezonde werkomgeving.

●   Veiligheidsbewuste en gemotiveerde collega’s en werknemers.

●   Beperking van ongevallen, verzuim en andere (financiële) risico’s.

VOORDELEN VAN DE RI&E VAN HET SECTORINSTITUUT  

●    Kosteloos als je bent aangesloten bij SOOB.

●    Makkelijk online in te vullen.

●    Lijst beschikbaar met de meest voorkomende risico’s en oplossingen voor de sector 

transport en logistiek.

●    Persoonlijke begeleiding van onze adviseurs bij het opstellen van een RI&E, telefonisch 

of bij je bedrijf.

●    Hulp bij het actueel houden van de RI&E en advies over de uitvoering van de maatregelen.



Bezoekadres
Kampenringweg 43
2803 PE Gouda

Tijdens kantooruren
088 - 2596111

24/7 online beschikbaar
info@stlwerkt.nl
www.stlwerkt.nl
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Vragen over de RI&E of direct aan de slag?
Ga naar www.stlwerkt.nl/rie of bel 088-2596111.


