
 

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 – RIEsicokaarten/RIEsicotoer   

Risico’s in kaart brengen bevordert veilig werken! 

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 deze training, 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. 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. 

Praktische informatie 

Naam training of opleiding Training – RIEsicokaarten / RIEsicotoer 

Doelgroep Facilitaire medewerkers in bijvoorbeeld schoonmaak 
of groenvoorziening 

Inhoud van de training • werkplek bekijken vanuit verschillende 
situaties door bijvoorbeeld het maken van 
foto’s van veilige / onveilige situaties. 

• risico’s in kaart brengen 

• bespreken van de risico’s 

• gezamenlijk uitwerken van RIEsicokaarten 

• samen uitvoeren van een RIEsicotoer 

Niveau van de training Uitvoerend niveau 

Vooropleiding / kwalificaties De medewerker heeft geen specifieke vooropleiding 
nodig, wel voldoende beheersing van de 
Nederlandse taal, basis computervaardigheden en in 
het bezit te zijn van een geldige SWB veiligheidspas 

Lengte van de training 1 dagdeel van 4 uur  

Locatie De training wordt alleen in-company georganiseerd 

Groepsgrootte Maximaal 10 deelnemers 

Doelstellingen van de training Na de training is de deelnemer: 

• bewust van veiligheid; 

• in staat zelf RIEsicokaarten te maken 

• met andere ogen naar zijn/haar eigen 
werkplek te kijken; 

• in staat een RIEsicotoer te lopen; 

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

Studiebelasting Geen  

Kosten van de training € 695,- per groep (maximaal 10 personen) bij in-
company training 

Subsidie n.v.t. 
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Examenkosten n.v.t. 

Certificaat n.v.t.  

Aantal toetsingen en herkansingen n.v.t. 

Vrijstellingen n.v.t. 

Studiemateriaal Online leeromgeving met een bibliotheek om zelf 
RIEsicokaarten te maken 

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

Opmerking Tijdens de training zijn meerdere laptops/computers 
nodig 
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