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Beheers de risico’s 
Ondernemen is risico’s inschatten. Welke neem je  
en welke niet? Om de juiste beslissingen te nemen  
is het belangrijk dat u overzicht hebt en hoofd- en 
bijzaken van elkaar onderscheidt. 

Doet u dat ook al als het gaat om de gezondheid  
en veiligheid van de mensen op uw bedrijf?  
Uw familieleden, medewerkers, bezoekers,  
toeleveranciers en uzelf? Weet u welke risico’s de 
mensen lopen die onder ‘uw gezag’ werken?  
En hebt u in kaart of u de juiste maatregelen treft  
om deze te beheersen? 

Nieuwe aanpak RIE 
Het afgelopen jaar heeft Stigas voor melkvee
houders een nieuwe systematiek ontwikkeld om 
deze risico’s in kaart te brengen én te beheersen. 

Met deze risico inventarisatie en evaluatie  
(kortweg: RIE) inventariseert u via een gebruiks
vriendelijk digitaal systeem eenvoudig uw risico’s 
en plant u daarna uw verbeteracties in. Het  
systeem herinnert u er vervolgens aan deze  
acties uit te voeren.

De voordelen
• U hebt minder kans op  

ongevallen en verzuim. 
• De RIE van Stigas is  

eenvoudig te doen.
• U bepaalt zelf wanneer  

u eraan werkt. 
• U voldoet aan de wettelijke  

eisen en voorkomt boetes*. 

* De RIE is een wettelijke verplichting uit  
de Arbowet voor elk bedrijf waar mensen 
‘onder gezag’ werken.



Deze campagne is gestart op initiatief van ketenorganisatie ZuivelNL, om 
het belang van veilig en gezond werken als essentieel onderdeel van een 
duurzame bedrijfsvoering bij ondernemers onder de aandacht te brengen.

Hoe werkt het?
• U gaat naar derievanstigas.nl. 
• U kiest voor de sector Melkvee en 

graasdieren.
• Aan de hand van gerichte vragen 

brengt u in kaart of uw bedrijf 
veilig genoeg is.

• Constateert u risico’s? Dan krijgt 
u een advies over een passende 
maatregel. 

• U bepaalt vervolgens zelf of en 
wanneer u deze neemt. 

Meer informatie
Bel of mail de Stigas Servicedesk: 
(085) 044 07 00, optie 1
info@stigas.nl
www.derievanstigas.nl

Kosten 
Voor bedrijven met personeel (aangesloten  
bij Colland) die de RIE zelf invullen is de RIE  
van Stigas gratis. Bedrijven zonder personeel  
kunnen voor c 49,00 per jaar gebruik maken 
van het RIEsysteem. Leden van LTO betalen  
c 40,00 per jaar. 


