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Samenwerking Meester en Meester & #welovesociety

Een risico-inventarisatie en -evaluatie én een bijpassend plan van aanpak is verplicht voor alle werkge-

vers (behalve ZZP’ers). Deze verplichting is in het leven geroepen om arbeidsrisico’s voor medewerkers 

te verkleinen. Een RI&E is verplicht voor iedere werkgever ongeacht de omvang van het bedrijf.

Een van de onderwerpen in de RI&E is psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Een RI&E en bijbehorend 

PSA-beleid zijn behalve een wettelijk verplichting, ook een erg goede investering!

Om zowel de voorkant als de achterkant van de ver-
plichte RI&E met elkaar te verbinden, hebben Mees-
ter en Meester & #welovesociety de handen ineen 
geslagen. Meester en Meester kan een RI&E voor u 
uitvoeren en/of toetsen. #welovesociety kan u vervol-
gens helpen met het implementeren van het plan van 

aanpak op het gebied van psychosociale arbeidsbe-
lasting. Hierdoor bespaart u op uw personeelskosten 
doordat uw medewerkers gemotiveerder zijn en er min-
der sprake zal zijn van verzuim. Een win-win situatie. 
Uiteraard staat maatwerk voorop en zullen wij kijken 
welke van onderstaande diensten voor u wenselijk zijn.

Een volledig pakket met de volgende mogelijkheden:

Wij bieden een volledig pakket aan wat bestaat 
uit de volgende mogelijkheden: 
-  Meten van blootstelling aan gevaarlijke stoffen, ge-
luid, trillingen, verlichting en fysieke belasting én het 
opstellen van relevant beleid (Meester en Meester)

-  Het uitvoeren van een basis risico-inventarisatie en 
-evaluatie (RI&E) (Meester en Meester)

-  In deze basis RI&E is een online onderzoek m.b.v. 

vragenlijsten rondom psychosociale arbeidsbelasting  
onder alle medewerkers opgenomen (Meester en 
Meester) 

-  Het opstellen, implementeren en borgen van beleid 
rondom psychosociale arbeidsbelasting  aan de hand 
van de uitkomsten van de RI&E (#welovesociety)

-  Trainingen en workshops voor uw werknemers rond-
om psychosociale arbeidsbelasting (#welovesociety)



RI&E en PSA-beleid: een verplicht nummer en een goede investering 

-  Boetes: Een RI&E inclusief een PvA is verplicht. Bij 
gebrek aan een RI&E worden fikse boetes uitgeschre-
ven door ISZW oplopend tot € 4500,-. Ook bij het ont-
breken van PvA, waar een PSA-beleid onderdeel van 
kan zijn, kan de boete oplopen tot een extra € 3000,

-   Schadeclaims: bij een bedrijfsongeval betaalt een 
verzekeraar in veel gevallen niet uit als de werkge-
ver geen (goede) en/of actuele RI&E met PvA heeft, 
omdat de verzekeraar stelt dat de werkgever niet aan 
zijn (wettelijke) verplichtingen heeft voldaan.  

-  Verminderde risico’s werknemers: een goede RI&E 
en implementatie van het PvA kunnen veel bedrijfson-
gevallen en verzuim voorkomen. 

-  Psychosociale arbeidsrisico’s verminderen: door een 
te zware psychosociale arbeidsbelasting veroorzaakt 
door bijvoorbeeld discriminatie, seksuele intimidatie, 

agressie, pesten én werkdruk, is er vaak sprake van 
verzuim.  

-  Kosten verzuim besparen: psychosociale arbeids-
belasting zorgt voor 50% van de werkgerelateerde 
verzuimgevallen en 57% van de werkgerelateerde 
verzuimdagen. Eén verzuimdag kost een werkgever al 
snel € 250,-. Gemiddelde duur van psychisch verzuim 
is 225 dagen. De kosten kunnen dus flink oplopen.

-  Imago: steeds meer klanten eisen een goed PSA-be-
leid. Met een goed PSA-beleid komt u als onderne-
mer ook tegemoet aan de wens van uw werknemers.

-  Ontzorgen en gemotiveerde werknemers: de afdeling 
HR ontzorgen en preventief inzetten op de gezonde 
medewerker is van groot belang. Gemotiveerde werk-
nemers zijn productiever en leveren een betere pro-
ductkwaliteit. 

Advies Meester en Meester & #welovesociety

Door de unieke samenwerking van Meester en Mees-
ter en #welovesociety zijn wij in staat om u van A tot 
Z te helpen. Wij kijken altijd wat een organisatie zelf 
kan én wil doen aan de RI&E en aan het PSA-beleid. 
Hierdoor leveren wij altijd maatwerk. 

Bij Meester en Meester & #welovesociety begint het 
altijd met een kennismaking, waarin we de behoefte 
bespreken en de opdracht met elkaar afstemmen. Ver-
volgens komen wij met een voorstel voor een traject.

Wilt u weten wat we voor uw organisatie kunnen betekenen?  
Neem dan contact op met:
 

Meester en Meester
info@meesterenmeester.nl
088 066 5002

 
#welovesociety
info@welovesociety.nl
088 066 5006


