RISK Organisatie BV
Hier volgt een korte
impressie van ons aanbod:
• B
 edrijfshulpverlening / Basishulpverlening (BHV)
• Eerste hulp volgens richtlijnen LPEV of
Oranje Kruis
• Werken op hoogte en/of besloten ruimte
• Sportletsels
• Te water geraking
• Werken met een quad
• Hijsen en heffen
• Gevaarlijke stoffen
• Werken aan de weg
• Reanimatie en AED
• RISK Medewerker
• Training arbocatalogus
• Crisismanagement
• Gedragsveranderingen
• Calamiteitenoefeningen
• Ziekteverzuim
• Vroegherkenning problematisch alcohol- &
drugsgebruik
• Speciale training politie
• ARBO toolboxen

RISK Organisatie = Kwaliteit door ervaring
Met meer dan 25 jaar ervaring in het internationale
circuit is RISK Organisatie uw professionele speler
op het gebied van verzorgingsmiddelen en medische
artikelen. Dit alles is gebaseerd op ervaring, kwaliteit,
betrouwbaarheid en prijsbewustheid.
Jarenlange expertise
Sedert vele jaren werken wij nauw samen met
apothekers, artsen, fysiotherapeuten, EHBO,
ambulante diensten en sportverenigingen.
Deze expertise heeft geleid tot onze drie belangrijkste kenmerken :
• Aanbod van de bekende merkproducten.
• Een eigen, hoogwaardige productenlijn.
• Gecertificeerd en bekwaam personeel.
RISK Organisatie is trots op haar aanbod, eigen lijn
met kwaliteitsartikelen en aanwezige vakkennis.
Welk merk of product u ook bestelt, wij zorgen voor
een complete uitrusting en de daarbij behorende
informatievoorziening bij onze afnemers. Op hun
beurt kunnen zij hun vak zo optimaal uitoefenen.
Bezoek onze web-shop www.riskorganisatie.nl

RISK Organisatie
is het kennis- en
opleidingscentrum
voor arbo
en gezondheid

Voor het vrijblijvend aanvragen van advies
en informatie over opleidingen of andere
informatie kunt u contact opnemen met
RISK Organisatie.
Vinkwijkseweg 22 - 7038 EP ZEDDAM
T +31 (0)314 - 65 31 01 • info@riskorganisatie.nl
Dependance
Pinksterbloem 112 - 8607 DZ SNEEK
Dependance
Kennemerstraatweg 464 - 1851 NG HEILOO

www.riskorganisatie.nl

Info RISK Organisatie

RISK Organisatie is gespecialiseerd in het geven
van bedrijfsgerichte advisering en/of opleidingen,
waarbij specifiek aandacht wordt gegeven aan
de bedrijfsrisico’s van de opdrachtgever.
RISK Organisatie is een dynamische organisatie
met gekwalificeerde docenten voor meerdere
onderdelen.
Natuurlijk is RISK afkomstig van het Engelse
woord voor “Risico” maar daarnaast betekent
het voor ons ook nog iets heel anders.
Aan de de letters waarmee RISK wordt gemaakt
kunnen we een aantal speerpunten koppelen
welke we in het pakket als compleet traject kunnen
opnemen. Namelijk “Risico, Inventarisatie,
Scholing en Kwaliteitscontrole”.

Risico: Door RISK Organisatie kan een nulmeting voor u worden verricht. Deze nulmeting
heeft als doel alle objecten binnen uw organisatie te inventariseren op arborisico’s, zoals
veiligheid, bedrijfsrisico’s, ontruimingsplannen
en Persoonlijke Beschermings Middelen
(PBM’s).

Op verzoek kan ook op specifieke onderwerpen
een nulmeting worden uitgewerkt, bijvoorbeeld
calamiteitenplannen, groepsgedrag, gevaarlijke
stoffen of werken op hoogte/ in diepte.

Inventarisatie: Jaarlijks dient er te worden
geïnventariseerd of er verbeterpunten zijn
aan te brengen binnen uw organisatie.
Denk hierbij o.a. aan objecten en werklocaties.
Deze verbeterpunten worden meegenomen in
de door u gewenste (vervolg)opleiding(en).

Scholing: Binnen bedrijfsorganisaties moet
een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
beschikbaar zijn. Hierin dient te zijn weergegeven
welke restrisico’s aanwezig zijn.
Restrisico’s zijn risico’s die niet door aanpassing
en/of maatregelen weggenomen kunnen worden,
zoals een ongeval of brand. Om dergelijke restrisico’s beter te kunnen beheersen, kan door
RISK Organisatie aan uw medewerkers scholing
en advisering worden aangeboden.

Kwaliteitscontrole: Natuurlijk dient bewaakt te
worden of de gemaakte afspraken tussen opdrachtgever en RISK Organisatie correct worden
nagekomen.
Door onderlinge afspraken, controle en evaluatie
worden de vorderingen gerapporteerd, zodat,
indien gewenst, tussentijds verbeteringen in de
opleiding en/of werkzaamheden kunnen worden
doorgevoerd.
Bij kwaliteitscontrole kunt u ook denken aan
advisering van uw huidige medische en/of
bedrijfshulpverlenings organisatie.
Hierbij kan RISK Organisatie onafhankelijk
advies uitbrengen.

