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Basis CHECKLIST RI&E
Nederland kent specifieke wetsartikelen die gaan over de plichten van werkgevers omtrent veilig werken op hoogte. Zo moet een
werkgever in een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) schriftelijk vastleggen welke risico’s de arbeid meebrengt voor de werknemers.
Ook moet hij een plan van aanpak maken. Daarin staan de te nemen organisatorische en materiële maatregelen die ervoor moeten zorgen
dat de werkplek veilig is. Met de RSS-Roof basis checklist RI&E helpen wij je bij het vormen van een eerste aanzet aangaande de
arbeidsveiligheid rondom werken op hoogten. Nadat de RI&E is ingevuld, kun je deze zelf printen of opslaan. Ook is het mogelijk via de
verzendknop om het document te mailen naar RSS-Roof. Wij zorgen dan dat het bestand voor je wordt opgeslagen en op navraag voor je
beschikbaar is.
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01 Wordt er nagegaan of de beoogde werkzaamheden valbeveiliging noodzakelijk maken?
02 Zijn er collectieve voorzieningen getroffen of is er permanente valbeveiliging aanwezig?
03 Zijn de eventueel benodige PBM’s (Persoonlijke Beschermingsmiddelen) aanwezig?
04 Wordt gebruik gemaakt van valbeveiliging PBM’s daar waar dat noodzakelijk is?
05 Wordt er toezicht gehouden op het gedrag van de personen die werken op hoogte?
06 Is er een sanctiebeleid om ongewenst of onverantwoordelijk gedrag te corrigeren?

Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)
07 Is iedereen op de hoogte van het juiste gebruik (en onderhoud) van de PBM?
08 Zijn de PBM's periodiek onderhouden en jaarlijks gekeurd?

Werken op hoogte
09 Is het duidelijk wie er eindverantwoordelijk is voor de arbeidsomstandigheden?
10 Worden ongevallen onderzocht?
11 Worden ongevallen geregistreerd?
12 Worden de werknemers voorgelicht over de arbeidsomstandigheden?
13 Worden derden (uitzendkrachten/bezoekers) voorgelicht over de arbeidsomstandigheden?
14 Wordt er een overleg georganiseerd voorafgaand aan de beoogde werkzaamheden?
15 Zijn er steeds voldoende bedrijfhulpverleners aanwezig?
16 Is er een noodplan opgesteld voor als er een val heeft plaatsgevonden en kent iedereen dit plan?
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