
 

UL-Team is lid van NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding) 
UL-Team B.V.  
0345- 544816  of info@ul-team.nl 
www.ul-team.nl 

Training – SWB Compleet RIEsicokaarten/RIEsicotoer   

Risico’s in kaart brengen bevordert veilig werken! 

Deze training is opgebouwd uit twee onderdelen. Ten eerste de training SWB Basis en aangevuld met 
een RIEsicotoer. 

De SWB veiligheidspas die de deelnemer heeft verkregen na de training 
Start Veilig, is de toegang tot het maken van RIEsicokaarten. Deze 
RIEsicokaarten zijn veiligheidskaarten, die worden gebruikt als 
instructiemiddel in een bepaalde werksituatie.  

Tijdens lesdag 3, welke een onderdeel is van de module ‘Blijf Veilig’ gaan 

de deelnemers samen met de trainer aan het werk om risico’s op de eigen 

werkplek in kaart te brengen. We starten met een locatiecheck op de 

eigen locatie en aansluitend gaan ze gezamenlijk aan de slag met het maken van de RIEsiciokaarten. 

Deze kaarten zijn een praktische uitwerking en aanvulling op de actuele RI&E (Risico inventarisatie & 

evaluatie). 

Aan het einde van deze training hebben de deelnemers als team meerdere RIEsicokaarten 

uitgewerkt. Aan de hand van deze kaarten kan het team controleren of de dagelijkse werkzaamheden 

volgens instructie worden uitgevoerd. 

De RIEsicotoer ondersteunt bij het verbeteren van veiligheidsinzicht, bijvoorbeeld: zit er wel een 

beschermkap op de machine?. Daarnaast is het een uitstekende manier om nieuwe collega’s in te 

werken. 

SWB compleet is een opleiding waarbij het geleerde gelijk op het werk wordt toegepast! Een Unieke 
opleiding die ook een meerwaarde biedt aan organisaties en opdrachtgevers.   

 
Praktische informatie 

Naam training of opleiding Training – Start veilig 

Doelgroep Facilitaire medewerkers, werkzaam in schoonmaak 
of groenvoorziening. Facilitair medewerkers met een 
laag leervermogen en/of beperkte kennis van de 
Nederlandse taal 

Inhoud van de training Het 1ste deel van de training gaat over algemene 
veiligheid, met thema’s als:  

• Arbo-wet en regelgeving 

• Arbozorg 

• Verzuim 

• Re-integratie 

• Verantwoordelijkheden 

• Rechten en plichten 

• Arbeidstijden 

• Milieu 
Het 2de deel van de training gaat over de dagelijkse 
praktijk. Hierin komen de volgende thema’s terug: 

• Arbeidsmiddelen 

• Brandveiligheid 

• Persoonlijke beschermingsmiddelen 

• Voorkomen van ongelukken 

• Klimaat 

• Licht, geluid en trillingen 
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• Houding 

• Gevaarlijke stoffen 
Het 3e deel van de training gaat over de RIEsicotour  

• Locatiecheck 

• Doornemen van RIEsicokaarten 

• Maken van RIEsicotoer 

Niveau van de training Uitvoerend niveau 

Vooropleiding De medewerker heeft geen specifieke vooropleiding 
nodig, wel voldoende beheersing van de 
Nederlandse taal en basis computervaardigheden. 

Lengte van de training Training is 14 lesuren (verdeeld over 4 lesdagen) + 1 
uur examen. RIEsicokaarten/-toer is 1 extra lesdag 
van 5 uur.  

Locatie De training wordt in-company georganiseerd 

Groepsgrootte 8-12 deelnemers 

Doelstellingen van de training Na de training is de deelnemer: 

• bewust van mogelijke risico’s tijdens het 
werk en zijn/haar rol 

• in bezit van kennis over algemene 
veiligheidsonderwerpen 

• in staat om een veilige (werk)situatie te 
creëren voor zichzelf en omgeving  

• in staat om risico’s te herkennen  

• in staat om op de juiste wijze te handelen bij 
bepaalde risico’s en gevaren  

• bewust van veiligheid; 

• in staat zelf RIEsicokaarten te maken 

• met andere ogen naar zijn/haar eigen 

werkplek te kijken; 

• het zelf waarnemen van risico’s op de eigen 
werkplek/locatie 

• zelfstandig RIEsicokaarten te kunnen maken 

in staat een RIEsicotoer te lopen; 

• in staat de RIEsicokaarten bij te werken, 
wanneer nodig. 

Studiebelasting n.v.t. 

Kwalificaties Geen 

Kosten van de training € 610,- per persoon - in-company groep  

Subsidie n.v.t. 

Examenkosten n.v.t. 

Certificaat SWB veiligheidspas. Deze is onbeperkt geldig, als 
elke vijf jaar aantoonbaar de nieuwe ontwikkelingen 
via de online omgeving worden gevolgd en getoetst.  

Aantal toetsingen en herkansingen Herexamen is kosteloos, mits deelnemer aansluit bij 
reeds ingepland examen/groep 

Vrijstellingen N.v.t. 

Studiemateriaal Online leeromgeving, moeilijke woordenlijst, extra 
materiaal, toetsen en proefexamen 
Toegang tot de RIEsicokaarten bibliotheek voor het 
maken van eigen kaarten. 

Voorwaarden Op al onze trainingen zijn onze algemene 
voorwaarden van toepassing en de NRTO 
gedragscode 

Opmerking De deelnemer heeft tijdens de training en zelfstudie 
toegang nodig tot de online leeromgeving. UL-Team 
zorgt voor een mobiel device gedurende de training 
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en het examen. Hiervoor worden geen extra kosten 
doorbelast. 
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