
Risicocheck
Neemt u de juiste maatregelen tegen bacteriën en virussen?

Vitaalste Bedrijf 2019

Een beoordeling of u voldoende maatregelen heeft genomen om de verspreiding van bacteriën en virussen tegen te gaan. 

Deze beoordeling is op basis van de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Arbowet.

Een beoordeling van alle relevante onderdelen waar een bacterie of virus nadelige effecten op kan hebben:

Beleid

Schoonmaak en hygiëne

Bezoekers

Bedrijfscontinuïteitsplan

BHV

Thuiswerkplek

Klimaat

Kwetsbare groepen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Dat is altijd al belangrijk voor u als werkgever. Sterker nog, u bent het 

zelfs verplicht vanuit de Arbowet. Zo moet u voldoende maatregelen nemen om verspreiding van bacteriën en virussen 

te voorkomen. Nu, met de uitbraak van het coronavirus, is dat zelfs extra belangrijk geworden. Maar heeft u voldoende 

maatregelen genomen? Met de Risicocheck van Perspectief helpen we u dat inzicht te krijgen! 

Wat houdt de Risicocheck precies in?
De Risicocheck bestaat uit 2 onderdelen:

Hoe komen we tot een beoordeling?
Een veiligheidskundige of arbeidshygiënist komt bij u langs. Eerst inventariseren we het bestaande beleid. Om echt tot maatwerk 

te kunnen komen, maken we ook een rondgang.

Wat volgt na de beoordeling?
U ontvangt een adviesrapportage. Daarin staat precies welke extra maatregelen u moet nemen, zodat u voldoende 

actie onderneemt om verspreiding van bacteriën en virussen te voorkomen. Om u daarbij te helpen krijgt u toegang tot 

voorbeeldmateriaal (denk aan beleidsstukken, protocollen) die makkelijk op maat te maken zijn voor uw organisatie. 

Extra updateservice
Gelet op alle ontwikkelingen rond het coronavirus, worden de maatregelen (zoals vanuit het RIVM) op dit moment regelmatig 

aangepast. Daarom houden we u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen en maatregelen. 

Contact
Wilt u zelf ook de strijd aan gaan met bacteriën en virussen? Neem contact met ons op! 

Bel 0341-438700 en vraag naar Teun de Wit of stuur een e-mail naar vg@perspectief.eu.
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