
Kennisbijeenkomst RI&E - Kleemans 

Een veilige leefomgeving creëren voor uw bewoners. Daar komt behoorlijk wat bij kijken. Wat zijn de 
risico’s binnen uw organisatie, hoe kunt u hierop anticiperen en wie is hierbij betrokken? Bent u een 
zorgondernemer, veiligheidsfunctionaris of preventiemedewerker binnen uw organisatie? Zorg dan 
dat u zich aanmeldt voor de kennisbijeenkomst.  
 

Wat kunt u verwachten tijdens deze kennisbijeenkomst? 
Vanuit de ARBO wet bent u verplicht om maatregelen te treffen op het gebied van de risico’s binnen 
uw organisatie. Er worden gedurende de kennisbijeenkomst verschillende praktische tips gegeven 
over het borgen van risico’s door o.a. het voeren van een functioneel arbobeleid. Daarnaast wordt u  
geïnspireerd hoe de veiligheid in uw organisatie beter kan en welke personen binnen uw organisatie 
verantwoordelijk zijn voor de borging van risico’s. Aan het einde van het kennisbijeenkomst heeft u 
o.a. antwoord op de volgende vragen: 

 Hoe breng ik de risico’s binnen mijn organisatie in beeld? 

 Wat wordt van mij verwacht ten aanzien van de ARBO RI&E? 

 Waar moet ik aan denken bij een Arbobeleid 

 Hoe kan een preventiemedewerker mijn organisatie ondersteunen bij Arbo zaken? 

 Wat kan ik zelf en waar heb ik hulp bij nodig? 
 

Deze sessie wordt gegeven door Stefan Bijl van Kleemans organisatieadvies. Om de 
kennisbijeenkomst maximaal aan te laten sluiten op uw vragen, heeft u de mogelijkheid om 
voorafgaand aan de kennisbijeenkomst uw vragen in te sturen die u zeker beantwoord wil hebben.  
 
Aan het einde van de bijeenkomst zal er een vragenronde zijn waar u kunt meedenken over 
eventuele vervolg bijeenkomsten, welke dan specifiek gericht zijn op één thema zodat u nog meer 
inhoudelijke kennis vergaart over dit specifieke thema.  
 
Daarnaast heeft Kleemans een Arbo voorstel voor de leden van BVKZ ontwikkeld welke kort wordt 
toegelicht gedurende de digitale bijeenkomst en welke als volledig voorstel wordt opgestuurd aan 
alle leden die deelnemen aan de kennisbijeenkomst.  
 
Agenda & programma 
13:00 – 13:15 uur: Inleidend gedeelte en korte terugblik op de Arbo RI&E 
13:15 – 13:30 uur: Het voeren van een functioneel arbobeleid 
13:30 – 13:45 uur: Wie is er binnen de organisatie verantwoordelijk voor de borging van risico’s 
13.45 – 14.00 uur: Mogelijkheid tot het beantwoorden van vragen rondom het thema 
 
Datum, locatie en aanmelden 
Datum:   dinsdag 12 oktober  
Tijdstip:  13.00 – 14.00 uur 
Spreker:  Stefan Bijl 
Kosten:   gratis voor leden van BVKZ 
Aanmelden:  via het aanmeldformulier  
 

https://www.bvkz.nl/agenda/kennisbijeenkomst-rie-kleemans/

