ACHTERGRONDINFORMATIE BIJ DE BRANCHE RI&E VOOR
TEXTIELVERZORGINGSBEDRIJVEN
Met een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) brengt u de risico's en knelpunten in eigen bedrijf in
kaart op het gebied van de veiligheid en gezondheid. Zo krijgt u een goed overzicht van de stand van
zaken en kunt u een plan maken voor de aanpak van die punten, die u gaat verbeteren. De uitkomsten
uit een RI&E vormen de basis voor uw plan van aanpak op het gebied van arbeidsomstandigheden in
uw bedrijf.
Door deze branche-RI&E in te vullen voldoet u aan de wettelijke verplichting om periodiek een risicoinventarisatie en –evaluatie te maken. Dit RI&E-instrument is bovendien erkend door het Arbo Platform
Nederland (www.RI&E.nl). Bedrijven met maximaal 25 medewerkers hoeven de RI&E die ze met dit
instrument hebben opgesteld daarom niet te laten toetsen door een externe deskundige. Voor bedrijven met
meer dan 25 werknemers geldt de verplichte toetsing door een gecertificeerde deskundige of Arbodienst
wel. Besteedt u de RI&E helemaal uit aan deskundigen of een Arbodienst, dan bevelen we aan om deze
branche-RI&E door hen te laten gebruiken.
Werkgeversorganisaties FTN en Netex en de vakbonden FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen en hebben
deze branche RI&E samengesteld voor alle textielverzorgingsbedrijven in Nederland. Hiervoor is vooraf
bekeken welke werkzaamheden in de bedrijven voorkomen en welke risico’s daar aan verbonden kunnen
zijn. Toch is het mogelijk dat er in uw bedrijf risico's of werkzaamheden zijn die niet in deze branche-RI&E
zijn verwerkt. U bent zelf verantwoordelijk voor een volledige inventarisatie, ook van de werkzaamheden en
risico’s die mogelijk niet in dit instrument genoemd worden. In dat geval moet u zelf voor aanvulling zorgen.
HELPDESK
U kunt op twee manieren beroep doen op hulp van een helpdesk bij het gebruiken van dit instrument:
- Hebt u nog vragen over de inhoud van de RI&E of ontdekt u daarin fouten, neem dan contact op met Raltex,
e-mail: raltex@wispa.nl
- Met vragen of opmerkingen over onduidelijkheden in de werking van het systeem kunt u terecht bij IT&Care,
e-mail: info@itandcare.nl
TOT SLOT
Deze RI&E is in 2012 door sociale partners opgesteld. Wanneer er veranderingen in wetgeving of in de
stand van wetenschap en techniek aan de orde zijn, dan dient het RI&E-instrument weer bijgesteld te
worden. In ieder geval zullen sociale partners iedere 3 jaar met elkaar vaststellen of het instrument
bijstelling behoeft. Aanpassingen aan het instrument zullen via het instrument aan u worden
gecommuniceerd. In 2016 is het instrument aangepast aan de huidige wet- en regelgeving en is het
instrument opnieuw erkend.

