
 

 

Stageopdracht IVK: 
 
Arboplaats: wie zijn wij 
Arboplaats, opgericht in 2008, is een op innovatiegericht onderzoeks- en adviesbureau dat zich richt 
op het verbeteren van de (duurzame) inzetbaarheid van medewerkers, met specifieke aandacht voor 
gezond en veilig werken. Arboplaats heeft op dit moment 10 man in dienst. Arboplaats helpt 
bedrijven bij het optimaliseren van de inzetbaarheid van hun medewerkers. Dit doen we door middel 
van onderzoeks- en adviestrajecten én door de ontwikkeling van onze software.  
 
Bij ons staat preventie centraal en hebben we niet alleen de focus op veiligheid, maar is gezondheid 
onlosmakelijk verbonden met veiligheid. Dit is ook de visie vanuit het bedrijf. Arboplaats is geen 
arbeidsinspectie, maar een arbodienstverlener. In samenwerking met de klant gaan we kijken hoe de 
arbeidsomstandigheden verbeterd kunnen worden. De mens staat centraal bij Arboplaats, 
mensenwerk!  
 
Wie zijn onze klanten en hoe werken we met ze samen  
Een voorbeeld van  een product dat wij ontwikkeld hebben is het softwareprogramma Mijn RI&E. 
Mijn RI&E wordt gebruikt door grote bedrijven als AKZO Nobel, de Universiteit van Maastricht en bij 
bedrijven van diverse sectoren, zoals OnderhoudNL en de Kunststof- en Rubber industrie.  
 
De RI&E is een tool waarbij gekeken wordt hoe medewerkers van een bedrijf veilig en gezond tot hun 
pensioen kunnen blijven werken. Ieder bedrijf is verplicht een RI&E te hebben. Dit betekent het 
inventariseren van de risico’s van de werkzaamheden (inclusief de gevaarlijke stoffen), het aangeven 
van de beheersmaatregelen en het bijbehorende plan van aanpak. Bedrijven van meer dan 25 
medewerkers dienen ook een PSA onderzoek (psychosociaal arbeidsbelasting onderzoek) uit te 
voeren. Het toetsen van de RI&E door een gecertificeerd deskundige is alleen nodig indien het bedrijf 
groter is dan 25 medewerkers.  
 
De opdracht 
Bij het inventariseren van de verschillende risico’s zijn aan deze risico’s specifieke 
beheersmaatregelen gekoppeld. Momenteel wordt een vernieuwend systeem ontwikkeld, waarbij er 
ook opnieuw wordt gekeken naar de verschillende risico’s met deze specifieke beheersmaatregelen. 
Wij willen graag weten welke beheersmaatregelen van belang zijn, welke overbodig zijn en of er 
beheersmaatregelen missen met de blik vanuit de arbeidshygiënische strategie. 
 
Voorbeeld onderzoeksvraag: 
Welke beheersmaatregelen kunnen binnen de onderhoudsbranche toegepast worden op de risico’s 
in de risico- inventarisatie en -evaluatie (RI&E)? 
 
Wat bieden we 
We bieden je een uitdagende werkomgeving aan waar je veel kunt leren en voldoende begeleiding 
krijgt. Je krijgt ruimte je eigen grenzen en die van Arboplaats te verleggen. Je eigen mening wordt 
hierin gewaardeerd. Voor deze stage geldt een stagevergoeding. 
 
Als je geïnteresseerd bent, dan kun je je CV en een korte motivatie mailen naar: info@arboplaats.nl 
t.n.v. Huib Arts. Je wordt daarna uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. 
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